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6/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. július 21-án 14 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 

 

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./ Alózsolcai Roma Kulturális Nap és Gyermeknap megrendezése 

     Előadó: elnök 

 

1./ Alózsolcai Roma Kulturális Nap és Gyermeknap megrendezése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 2015. augusztus 9-től kerül 

megrendezésre a Roma Kulturális Nap rendezvény, gyermeknapi programokkal egybekötve. 

Ennek a lebonyolításához 300 e Ft-ra van szükség, mert rendezvény keretében játékos 

vetélkedőket is szeretnének rendezni, illetve Virginából várnak vendégeket, akik missziós 

tevékenységet folytatnak. Alsózsolca szerencsés település, nem mindenkinek adatik meg, 

hogy 14-15 ezer km-ről ide repülnek azért, hogy a romákkal foglalkozzanak. Reggeltől estig 

gyermek – és felnőtt programokat szervezek a roma lakosságnak. Szeretnék népszerűsíteni a 

közelmúltban megépült roma közösségi házat és Magyarország első metodista templomát. 

Ezzel kapcsolatban már felvette a kapcsolatot a sajtó munkatársaival. Az ünnepélyes átadás 

július 30-án lesz. Ennek a folytatása lenne augusztus 9-től a Roma Kulturális Nap rendezvény. 

A rendezvény keretén belül szeretnének egy szeretetvendégséget tartani. A költségvetésükből 

100 e Ft-ot költöttek el eddig, ezért kéri, hogy az előterjesztésben szereplő 300 e Ft 

keretösszeget emeljék meg 350 e Ft-ra, nem biztos, hogy a teljes összeget elköltik, de a főzés 

ennyi emberre sokba kerül, az alapanyagot megpróbálják felajánlásokból biztosítani. Szeretne 
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meghívót készíttetni, valamint szeretné, ha polgármester út tartaná a nyitóbeszédet. Azért 

ragaszkodik ehhez a típusú rendezvényhez, mert nem akarja, hogy azt mondják, hogy a 

cigányok elbálozzák a pénzt, az egyházban sokszor elhangzik, hogy fel kell zárkózni, fel kell 

vállalni ennek a dolognak a súlyát. Úgy véli, hogy ezt nem támadni kell, hanem támogatni. 

A rendezvény részeként szeretnének tartani egy kispályás futball kupát augusztus 8-án, egy-

egy serleggel, emléklappal a díjazottaknak. Szponzorokat keresnek a rendezvényhez. 

 

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

Alsózsolcai Roma Kulturális Nap, gyereknap és sportrendezvény szervezésre 350 ezer Ft 

biztosításáról Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének terhére. 

 

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 8/2015. 

(VII.21.) Kt. Határozata az Alsózsolcai Roma Kulturális 

Nap, gyereknap és sportrendezvény szervezésre 350 ezer Ft 

biztosításáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a költségvetése terhére 350 ezer Ft-ot biztosít a 

2015. augusztus 8-án megrendezésre kerülő sportrendezvény, 

valamint a 2015. augusztus 9- től megrendezésre kerülő 

Alsózsolcai Roma Kulturális Nap és gyermeknap 

lebonyolításához 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: A főzésnél mindig van valami probléma a 

kiosztással. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A decemberi 

szeretetvendégséget a Johanna úti épületben tartották, és az nagyon jól sikerült, az emberek 

megköszönték az ételt, korábban gyakori volt az elégedetlenség, ha valamit tettek értük, 

sosem köszönték meg. 

 

Szilágyi László polgármester: Ilyen ingyenes osztogatás a településen csak náluk van, aza 

kérdés, hogy van-e rá lehetőség. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: Egy ilyen rendezvényen összejön 1000-1500 fő, 

félő, hogy nem lesz elegendő. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A tavalyi rendezvényen is 

problémát okozott, hogy az amerikai látogatókat vendégül tudták látni, de a segítőiket nem.  
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Szilágyi László polgármester: Eléggé összemosódik a nemzetiségi önkormányzat és az 

egyház ügye. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ez egy kulturális program, 

vannak köztük metodisták, baptisták, és vannak, akik nem vallásosak. 

 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 14 óra 30 perckor bezárta. 
 

 

 

Kmf. 

 

 

    Horváth Henrik                                                                       Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Béres Emese Gabriella 

jegyzőkönyvvezető 


