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3/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. április 22-én 15 órakor  

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Erdei-Nagy Imre, 

Vadász Sándor a Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselői (A jelenlévő képviselők 

száma: 3 fő)  

 

Az ülésre meghívót kapott: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

Meghívottként jelen van: Brünner István alpolgármester 

 

Érdeklődőként jelen van: - 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Köszöntötte a 

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 3 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.  

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg és a jegyzőkönyv 

hitelesítője Vadász Sándor képviselő legyen. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 3 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra és 

a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot. 

 

 

Napirend: 

1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

     Előadó: elnök 

 

2./ Egyebek 

 

 

 

1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 2014-ben a a tervezett 

előirányzat 271 e Ft volt, a feladatalapú támogatás összege majdnem 400 e Ft volt. A 2014. 

évi költségvetés teljes összegét dologi kiadásra csoportosította a nemzetiségi önkormányzat. 

Megrendezésre került az egyházi roma kulturális nap, részt vettek Kürtös pusztán a Roma 

Misszión, decemberben pedig megtartották a „Mindenki Karácsonya” rendezvényt, illetve a 

tavalyi évben vásároltak egy Yamaha szintetizátort. 

Az előterjesztés tartalmazza a 2014. évi költségvetés mérlegét. 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Javasolta, hogy fogadják el 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolóját az 

előterjesztésben foglalt tartalommal 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. 

(IV.22.) Kt. Határozata a 2014. évi költségvetési 

zárszámadásról 

 

Az Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi 

Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 

és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot 

hozza. 

1. § 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

 712 E Ft Költségvetési bevétellel 

 734 E Ft Költségvetési kiadással 

-22 E Ft költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 

2. §  

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el.  

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és 

kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként 

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton 

kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint 

fogadja el. 

(5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves 

létszámot az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(6) Az Önkormányzat az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és 

kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá az éves létszám előirányzat teljesítését a 6.1. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
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(7) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak 

felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

3. § 

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

 

Ez a határozat 2015. április 22-én lép hatályba. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2./ Egyebek 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Az idei költségvetést érinti a 

„Mindenki Karácsonya” rendezvényen történt zongora rongálás javíttatása. Az idei 

költségvetésből előlegezték meg a zongora javíttatását, januárban ez a kiadás már előre 

megterhelte a költségvetésüket. Korábban benyújtottak egy pályázatot rendezvényszervezésre, 

ahol 700 e Ft volt a pályázható összeg, ebből 100 e Ft-ot nyertek, a feladatalapú támogatás 

keretében is kevesebb összeget fognak kapni, így nagyon kevés pénzből tudnak gazdálkodni. 

Kéri a testület véleményét, hogy azt 100 e Ft-ot érdemes-e lehívni, egy olyan rendezvényre, 

ami két ütemben lett volna megvalósítva, elfogadható-e így ez az összeg, vagy utasítsák 

vissza, mert ha lehívják, és a rendezvényt megvalósítják, arról dokumentációt, szakmai 

beszámolót kell készíteni, erről kéri a testület véleményét. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: Nem tudják, hogy miből áll ez a pályázat. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Roma kulturális hitvallású 

pályázat, benne lett volna az egyházi roma kulturális nap és a karácsonyi szeretetvendégség, 

nem tudják, hogy ezt a 100 e Ft-ot miként használhatják fel. 

 

Brünner István alpolgármester: Rendezvényre pályázhatnak, ebből 2 rendezvényt nem 

tudnak megvalósítani, de tavaly a nemzetiségi önkormányzat éppen 100 e Ft-ot kért 

Alsózsolca Város Önkormányzatától, úgy gondolja, hogy nem kellene 100 e Ft-ot elutasítani, 

ebből egy karácsonyi rendezvényt mag tudnak tartani. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Tavaly hibába estek, olyan 

típusú rendezvényt nem szeretnének tartani, egy szeretetvendégséget szeretnének tartani, 

tavaly erre 10-12 fő egyházi ember adta össze a pénzt, de mivel ez egy nemzetiségi 

önkormányzati rendezvény, nem tudja, hogy a 100 e Ft elegendő lesz-e arra, hogy 

megvalósítsák. 

 

Vadász Sándor képviselő: Ő készített magának egy munkatervet, amelyet kiosztana a 

jelenlévőknek, ez arról szól, hogy a költségvetés összegét hogyan tudnák felhasználni, hogy 

ne csak dologi kiadásra fordítsák a költségvetést. 
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Brünner István alpolgármester: Javasolja, hogy egyelőre maradjanak az eredeti témánál. 

 

Vadász Sándor képviselő: Úgy gondolja, hogy el kellene fogadni a 100 e Ft-ot a karácsonyi 

szeretetvendégségre, még akkor is ha esetleg 40 e Ft-ot hozzá kell tenni saját forrásból, de 

dologi kiadásként esetleg lehetne venni üstöt, gázzsámolyt, gázpalackot, ha erre fordítanak 20 

e Ft-ot, akkor 80 e Ft-ból tudnak annyit főzni, hogy elegendő legyen az embereknek. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Egyetért vele, hogy a 

karácsonyi rendezvényre fordítsák az összeget. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Javasolja, hogy döntsenek a 

roma kulturális hitmélyítő program pályázat keretében a 100.000,- Ft összegű támogatás 

lehívásáról.  

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2015. 

(IV.22.) Kt. Határozata a NEMZ-KUL-15 roma kulturális 

hitmélyítő program pályázaton nyert összeg lehívásáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a NEMZ-KUL-15 roma kulturális hitmélyítő 

program pályázaton nyert 100.000,- Ft összegű támogatást 

lehívja és ezt az összeget a karácsonyi szeretetvendégség 

lebonyolítására fordítja. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

Vadász Sándor képviselő: Előadja az általa készített munkaterv javaslat tartalmát. Javasolja, 

hogy áprilisban tárgyaljanak egy tisztasági program megvalósításáról „tiszta udvar, rendes 

ház” címszóval, akár jutalmazhatnák is a tiszta porták tulajdonosait. 

 

A Vadász Sándor képviselő által készített munkaterv javaslatot a jegyzőkönyv 4. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ehhez forrás kell biztosítani. 

Telefonkártya feltöltést nem terveztek a dologi kiadásoknál, mert annak a költsége nagyon 

megterhelné a költségvetést. 

 

Vadász Sándor képviselő: Akkor a telefonkártyát húzzák ki, dologi kiadásra tervezhetnének 

papír-írószert. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A tisztasági program jó 

ötlet, de ehhez forrást kell biztosítani, javasolja, hogy üljenek össze egy beszélgetésre a 

képviselő-testület tagjaival, hogy hogyan lehetne ezt kivitelezni. 
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Vadász Sándor képviselő: Meg lehet-e oldani azt, mivel sok közmunkás van, hogy adott 

időpontban az illető otthon maradna egy napra és rendbe tenné a portáját. Valamilyen 

formában ösztönözni kell az embereket arra, hogy tartsanak rendet maguk körül. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: Miért kell ösztönözni, mikor ez alapvető dolog. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Tudja, hogy van olyan 

akinek nincs WC-je, de mindenkinek a sajátját kell rendben tartani. 

 

Vadász Sándor képviselő: Jön a nyár, ott a szemét az udvaron, valahogy ösztönözni kéne 

őket, hogy legyen WC-jük. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A 2. óvodában és a Johanna 

úti épületben tartanak előadásokat az egészséges életmódról, egy a baj, hogy hiába 

meghallgatják, utána minden megy a régi kerékvágásban. A megoldás az lenne, hogyha az 

önkormányzatnak lenne egy olyan rendelete, ami a köztisztaságról szól. Korábban a 

metodistákkal 600 m
3
 szemetet takarítottak el, addig, amíg saját maguk nem végzik el a 

munkát, addig nem tudnak velük mit kezdeni. Ha bizonyítást nyer, hogy valaki szemetel, 

szennyezi a környezetet 5.000-50.000,- Ft-ig bírságolják meg. 

 

Brünner István alpolgármester: Már az is jó lenne, ha Alsózsolcának nem egy gettó jellegű 

része lenne, hanem egy olyan rész, ahol kerítés van, kertészkedés van. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Rendeletet kellene alkotni, 

hogy aki szemetel, szennyezi a környezetet azt bírságolják meg. 

 

Brünner István alpolgármester: Ezt törvény tiltja, nem kell rendelettel szabályozni, amit 

törvény már szabályoz. Ennek egyetlen módja van a tettenérés. A jövőben várható, hogy 

lesznek közrend, közbiztonság témájú pályázatok. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Kitapasztalták, hogy melyik 

utcákon nincs kamera, és oda járnak lopni. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: Ami nem törvénytelen, minden eszközt meg kell ragadni, mert 

tele vannak patkányokkal, előbb-utóbb járvány fog kitörni, meg kell szólítani az embereket. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A képviselő úr által készített 

munkatervben, június hónapban szerepel a munkahelyteremtés. Jelenleg 200 fő dolgozik a 

közmunka programban, tehát van lehetőség, bíznak benne, hogy a jövőben fognak tudni 

tárgyalni a közfoglalkoztatásról. 

 

Vadász Sándor képviselő: Érdeklődik, hogy Vadász Gyuri miért nem lett behívva 

közmunkára. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: Úgy tudja, hogy a felesége dolgozik, előbb-utóbb mindenki 

sorra kerül. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Szeptember hónapra írja 

képviselő úr a „várható bevételek” alakulását, mivel annyira kevés költségvetésből 

gazdálkodnak, itt nincs miről beszélni. 
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Brünner István alpolgármester: Mire gondolt várható bevételek alatt? 

 

Vadász Sándor képviselő: Arra, hogy a pályázatokra a jövőben jobban oda kellene figyelni. 

 

Brünner István alpolgármester: Erre jó a palyazatmenedzser.hu és a „pafi” rendszer. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: November hónapra írja 

képviselő úr az addig elvégzett munka értékelését, decemberre pedig a zárszámadást. A 

zárszámadást áprilisban tárgyalja a testület. Az ebben a tervezetben szereplő dolgok 

megvalósítására igyekeznek minden lehetőséget megragadni.  

Egy Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésen, mint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke felvilágosítást kért a bizottság elnökétől, hogy hogyan lehet nekik támogatást adni, ők 

nem kérnek pénzt az önkormányzattól, de idő közben kérhetnek segítséget a másik 

önkormányzattól. Az együttműködési megállapodásuk is önkormányzat és önkormányzat 

között jött létre.  

A Csillag Szolgáltató Központ kulcsát átadás-átvételi jegyzékkel átadta, de van egy 

kisebbségi önkormányzati irodájuk, és nincs hozzá kulcsuk. 

 

Brünner István alpolgármester:  A héten visszatérnek erre a kérdésre, érdeklődik, hogy 

kidolgozásra került-e a ügyfélfogadás rendje. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A hétfői napra gondoltak, ha 

jól működne a dolog, akkor akár heti két alkalommal is tartanának ügyfélfogadást 15.00-

17.00-ig. 

 

 

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke az ülést 16 óra 00 perckor bezárta. 
 

 

 

Kmf. 

 

    Horváth Henrik                                                                        Vadász Sándor  

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Béres Emese Gabriella 

jegyzőkönyvvezető 


