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8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. szeptember 22-én 13 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./ A Roma Tehetségkutató verseny megszervezésével kapcsolatos döntés 

     Előadó: elnök 

 

2./ Egyebek 

 

1./ A Roma Tehetségkutató verseny megszervezésével kapcsolatos döntés 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Körbejárta az iskolákat, 

plakátokkal, tavaly elmaradt a Minőies Alapítvány rendezte meg. Tavaly előtt majdnem 90 

gyerek mutatta meg a tehetségét, idén is kb. ennyi résztvevőre számítanak. Két évvel ezelőtt 

neki nagy meglepetés volt, amikor a gyerekek bemutatták a produkciókat. A zsűrit énekes, 

táncos, zenész, pedagógus tagokból szeretnék megválasztani. 

A Közösségi Házzal felvette a kapcsolatot, még nincs megválasztott vezető, a helyszín adott, 

de a technika nem, amíg nincs vezető, addig nem lehet használni a hangosítást. A feladatalapú 

támogatásra kaptak 183 e Ft-ot az EMMI-től. A költségvetésük 330 e Ft, még nem tudják, 

hogy mennyi lesz a rendezvény teljes költsége, de ő javasolja 220 e Ft előleg felvételét, 

amelyből megvásárolnák a gyerekeknek az ajándékcsomagokat, serlegeket, okleveleket, 

illetve azzal is számolni kell, hogyha a hangtechnika nem lesz biztosított, akkor annak is lehet 

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

Roma Tehetségkutató verseny szervezésére 220 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 14/2015. 

(IX.01.) Kt. Határozata a Roma Tehetségkutató verseny 

szervezésre 220 ezer Ft biztosításáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a költségvetése terhére 220 ezer Ft-ot biztosít a 

Roma Tehetségkutató verseny lebonyolításához 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: Az ajándékcsomag helyett nem lehetne tanszert 

ajándékozni a résztvevőknek? 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Most járt az iskolában, nem 

hallotta senkitől, hogy bárkinek is hiányozna tanszer, azt kell venni, ami a gyerekeknek 

jobban esik, lehet vegyesen is tanszer és édesség. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: Ezt a lehetőséget ne zárják ki. 

 

Szilágyi László polgármester: A hangosítás használatának utánajárnak, hogy hogyan tudnák 

megoldani, hogy ne kelljen azért külön fizetniük. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ő azt a technikát jól ismeri, 

ha úgy gondolják, ő szívesen ellátja a hangosítás feladatát. 

 

2./ Egyebek 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: A közfoglalkozatással kapcsolatban szeretné kérni, 

hogy beszéljenek meg egy időpontot, amikor tudnak egyeztetni. 

 

Szilágyi László polgármester: Szerdán 13 órára kezdeményeznek egy megbeszélést az 

üggyel kapcsolatban. 

 

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 


