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4/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. május 21-én 15 órakor  

megtartott üléséről 

 

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

képviselői (A jelenlévő képviselők száma: 2 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 2 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.  

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

hitelesítője Erdei-Nagy Imre képviselő legyen. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra és 

a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot. 

 

 

Napirend: 

1./ Kihelyezett Országos Egyházi Romanap szervezéséhez való hozzájárulás jóváhagyása 

     Előadó: elnök 

 

 

1./ Kihelyezett Országos Egyházi Romanap szervezéséhez való hozzájárulás jóváhagyása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Már 6 éve tartják ezt a 

rendezvényt, idén kihelyezett formában szeretnék megrendezni a Kaposvár melletti 

Kürtöspusztán, mivel mostanra országos rendezvénnyé nőtte ki magát. Nem csak ők a 

résztvevők az ország több pontjáról várnak vendégeket. Tavaly Alsózsolcáról 45 fő vett részt 

ezen az eseményen, összesen ez egy 6-800 fős rendezvény. 

25. éves működését ünnepli az alsózsolcai metodista énekkar, Kurdi Zoltán lelkész úr, aki a 

roma misszió elindítója volt, áthelyezést kapott Pécsre így szeretnék őt elbúcsúztatni. A 

kürtöspusztai rendezvényről kultúrát hoznak haza, ott cigány nyelven folyik az igehirdetés, a 

biblia olvasás, és sokféle hangszeren játszanak. 

A 4 napos rendezvényüket idén ott szeretnék megtartani. 

 

Brünner István alpolgármester: Ez egy metodista egyházi rendezvény? 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ez Egyházi Roma Nap, 

ehhez partnerként jött a metodista egyház, mindig ők segítenek a szervezésben. 

Megnézték a feladatalapú támogatás pontarányait, a 10-ből 8 pontot kaptak, ez hozta a kapott 

támogatási összeg 95 %-át. Bízik benne, hogy a következő évben a törekvéseiket jobban 

fogják honorálni. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Kérte, hogy szavazzanak 

arról, hogy a 2015. évben az Egyházi Roma Kulturális Napot kihelyezett rendezvényként 

Kürtöspusztán tartsák meg az Egyházi Roma Missziós Találkozó keretében, melyhez 

támogatásként Alsózsolca Város Önkormányzata 200.000.- - 300.000,- Ft összeget biztosít a 

költségvetéséből. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6/2015. 

(V.21.) Kt. Határozata a kihelyezett Országos Egyházi 

Romanap szervezéséhez történő hozzájárulásról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a hagyományos Egyházi Roma Kulturális Napot 

2015. évben kihelyezett rendezvényként Kürtöspusztán tartják 

meg az Egyházi Roma Missziós Találkozó keretében, melynek 

megszervezéséhez Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata legfeljebb 300.000.- Ft összeget biztosít a 

költségvetéséből 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:Az EMMI által kiírt pályázat 

benyújtására május 4. volt a határidő, elkészítették az anyagot, amelyet a minisztérium újra 

bekért, ezt nem tudták telesíteni. Eddig 12.000.- Ft-ba került nekik a pályázat, ha ezt 

megismétlik, akkor a 100.00.- Ft-ból lett volna 70.000.- Ft. 

Volt egy másik pályázat a roma kultúrával kapcsolatosan, de nem volt elegendő az idő a 

pályázat benyújtására. 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 15 óra 20 perckor bezárta. 
 

 

Kmf. 

 

    Horváth Henrik                                                                       Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Béres Emese Gabriella 

jegyzőkönyvvezető 


