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5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. június 26-án 8 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: Szilágyi László polgármester, 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./ A NEMZ-KUL-15-0348 azonosító számú pályázat 

     Előadó: elnök 

 

 

1./ A NEMZ-KUL-15-0348 azonosító számú pályázat 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A mai ülés témája a NEMZ-

KUL-15-0348 azonosító számú pályázaton nyert összegről való lemondás. A napokban 

felvette a kapcsolatot az Emberi Erőforrás Támogató központtal, ahol arról tájékoztatták, 

hogy a pályázati dokumentumokat újra be kell nyújtani. Az aláírási címpéldány 6000,- Ft-ba 

került, plusz az üzemanyag és a parkolás költsége, valamint be kellett küldeni a törzskönyvi 

kivonatukat is. Módosítást kellene benyújtani az eper rendszerben is, mert a megpályázott 

összeghez képest kevesebbet kaptak, nekik erre nincs pénzük. Ha úgy döntenek, hogy nem 

hívják le a kapott 100.000.- Ft támogatási összeget, akkor a lemondó nyilatkozatot vissza kell 

küldeni. Kérdezi, hogy mi a testület véleménye. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: A 100.000,- Ft-ból mennyi maradna? 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Kb. 80.000,- Ft. 
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Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: Mire használható fel? 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Roma kulturális hitmélyítő 

programokra, egyházi romanap, karácsonyi szeretetvendégség szervezésére, de ezekre 

700.000,- Ft-ot terveztek. Kaptak 100.000,- Ft támogatást, amire 12.000,- Ft-ot már 

elköltöttek, és várható, hogy még egyszer ennyiben benne lesz. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: 80.000,- Ft nagyon kevés 2.000 romának. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Nem állnak olyan jól 

anyagilag, hogy lemondjanak róla, de olyan jól sem állnak, hogy kiadják a pénzt feleslegesen. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: Kérdezi polgármester és alpolgármester urat, hogy 

ha kérnének segítséget akkor támogatnák-e őket? 

 

Szilágyi László polgármester: A támogatás a bizottságon múlik, ha egyházi rendezvényről 

van szó, azt az egyház szervezi, a kettőt nem szabad összemosni. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ők kezdtek egy olyan 

hagyományt 6 éve, hogy egyházi roma kulturális napokat szerveznek. Ezt az új játszótér 

helyén szervezték korábban. Az egyházon belül és az egyházon kívül is vannak olyan 

emberek, akik roma missziós tevékenységet végeznek, itt több napon keresztül foglalkoznak 

az emberekkel. Augusztus 9-én vendégek érkeznek a településre Virginiából. Ennek a 

dolognak örülni kellene, a tengeren túlról nem sok településre járnak missziós tevékenységet 

folytatni. Alsózsolcán a nemzetiségi önkormányzat semmi mást nem működtet, bált nem 

szervez, nekik már csak ez maradt azon kívül, hogy a gyerekeknek szerveznek programokat. 

 

Brünner István alpolgármester: Nem szabad összekeverni a nemzetiségi önkormányzat 

ügyeit a metodista egyház ügyeivel, az egyházi rendezvényt rendezze a metodista egyház, 

megszavazták, hogy elmennek Kürtös pusztára és ehhez a nemzetiségi önkormányzat a 

költségvetéséből pénzt biztosít. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Attól függetlenül, hogy 

egyházi rendezvény, a pénzt nem az egyháznak adják oda, csak oda viszik, amit kell, ez a 

nemzetiségi önkormányzat pénze, ezt költhetnék tiszteletíjra is. Alsózsolcán erre van 

szüksége a cigányságnak. 

 

Brünner István alpolgármester: Hány fő megy a Dunántúlra? 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 40-50 fő. Azt a pénzt, ami 

megmarad az visszakerül a kasszába. Nem akarja, hogy azt mondják, hogy  a nemzetiségi 

önkormányzat pénzén szórakoztatják az embereket. Nehéz velük foglalkozni, programokat 

szerveznek. Alsózsolcán is lesz Roma Nap. Ahhoz, hogy az embereket jobb irányba tereljék, 

annak ez a módja. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Javasolta, hogy a NEMZ-

KUL-15-0348 azonosító számú pályázaton nyert összegről való lemondásról. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt. 
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 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7/2015. 

(VI.26.) Kt. Határozata a NEMZ-KUL-15-0348 azonosító 

számú pályázaton nyert összegről való lemondásról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a NEMZ-KUL-15-0348 azonosító számú 

pályázaton nyert 100.000,- Ft összegű támogatást nem hívja le, 

az erről szóló lemondó nyilatkozatot az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő felé benyújtja. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 08 óra 30 perckor bezárta. 
 

 

Kmf. 

 

    Horváth Henrik                                                                       Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Béres Emese Gabriella 

jegyzőkönyvvezető 


