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9/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v 

az Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. október 27-én 15 órakor 

megtartott Közmeghallgatással egybekötött 

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, Demkó Dóra alpolgármester, 

Brünner István alpolgármester, Dr. Mádai Ákos, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Kurucz 

Attiláné, Ráki István, Szabó László, Zsiros Sándorné Alsózsolca Város Képviselő-

testületének tagjai, Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester 

 

Érdeklődőként jelen van: kb.30 fő 

 

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 jegyzőkönyv hitelesítője Erdei-Nagy Imre képviselő legyen. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2 igen szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv 

hitelesítőre tett javaslatot. 

 

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

meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg azzal, hogy a képviselői 

méltatlansággal kapcsolatos kérdést zárt ülésen kell megtárgyalni, így a kiküldött napirendi 

pontok közül az Egyebek napirendi pontot tárgyalják másodikként, és a képviselői 

méltatlansággal kapcsolatos napirendi pontot harmadikként zárt ülés keretében. 

 

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 15/2015. 

(X.27.) Kt. Határozata a napirend módosításáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a kiküldött napirendi pontokat tárgyalják meg 

azzal, hogy az Egyebek napirendi pontot tárgyalják 

másodikként, és a képviselői méltatlansággal kapcsolatos 

napirendi pontot harmadikként zárt ülés keretében. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 
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A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Napirend: 

1./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója az elmúlt időszak 

eseményeiről 

     Előadó: elnök 

 

2./ Egyebek      

 

Zárt ülés 

3./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének méltatlanság 

megállapítása 

     Előadó: elnök 

 

 

1./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója az elmúlt időszak 

eseményeiről 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Az előterjesztés alapján 

ismertette az elmúlt egy év eseményeit, és elmondta, hogy a tehetségkutató időpontja 

eredetileg november 5-e lett volna, de mivel eddig kevesen jelentkeztek, így elképzelhető, 

hogy változik az időpont. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Javasolta, hogy fogadják el 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját az elmúlt időszak 

eseményeiről. 

 

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 16/2015. 

(X.27.) Kt. Határozata Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat az elmúlt időszak eseményeiről szóló 

tájékoztatójának elfogadásáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy elfogadja az Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat tájékoztatóját az elmúlt időszak eseményeiről. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 
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2./ Egyebek      

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A közmunka programmal 

kapcsolatban szeretné elmondani, hogy azokat, akik jelenleg dolgoznak az intézményekben, 

azokat az intézményvezetők kérték, akik pedig a Városüzemeltetésnél vannak, azokat a 

Városüzemeltetés vezetője kérte. Kéri Brünner István alpolgármester urat, hogy erősítse meg 

ezt a tájékoztatást. 

 

Brünner István alpolgármester: Igen, ez valóban így történt. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Felé azzal a kéréssel 

fordultak, hogy nevezzen meg 4 főt, aki brigádvezető lesz, a november 2-től induló 

közfoglalkoztatásban, amelynek keretében 100 főt tudnak foglalkoztatni. 

 

Moldován Józsefné érdeklődő: 2015. április 18-tól dolgozik a közfoglalkoztatás keretében, a 

férje meghalt. 22.800.- Ft-ból nem tud megélni, nyáron az energiaültetvényen dolgozott a 42 

fokos hőségben, és nem hosszabbították meg a jogviszonyát. Akik táppénzen voltak, azokat 

meghosszabbították. Horváth Géza volt velük az energiaültetvényen, ő tudja, hogy kik 

dolgoztak jól. Fegyelmije nincs, figyelmeztetése volt, mert nem írta alá a jelenléti ívet. Nem 

ért egyet a hosszabbításokkal, válaszokat vár. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Az energiaültetvényen 

valóban jól teljesítettek az ott dolgozók. 

 

Brünner István alpolgármester: A polgármester úr és ő is elmondta, hogy sehol annyi 

közmunkás nem dolgozott, mint itt Alsózsolcán. 300 főt foglalkoztattak, azért, hogy minél 

több embernek tudjanak lehetőséget adni. Ez a 300 fő dolgozott az energiaültetvényen és a 

mezőgazdaságban is. Nem ők találják ki a létszámot, jön a tél, a munka kevesebb, nem lehet 

az energiaültetvényen és a földeken dolgozni. Azért 100 főt vettek fel, mert ennyire kaptak 

keretet, és sokszor meg van határozva, hogy csak olyanokat vehetnek fel, akik foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülnek. Ha 300 főből csak 100-at tudnak foglalkoztatni, akkor 

mindig lesz 200 elégedetlen ember. Csodálkozik rajta, hogy Horváth Géza neve felmerült, 

mert eddig mindig azt a kritikát kapta, hogy Horváth Géza válogatta be az embereket. 

 

Vadász György érdeklődő: Olyan embert kellett volna megkérdezni, aki velük volt és tudja, 

hogy ki hogy dolgozik. 

 

Brünner István alpolgármester: 300 főből 100-at nem lehet úgy felvenni, hogy mindenki 

elégedett legyen. 

 

Vadász György érdeklődő: Meg kell nézni, hogy melyik az a család, ahol egy családból 

többen is dolgoznak és olyanokat kellene foglalkoztatni, ahol senki nem dolgozik. 

 

Horváth Géza érdeklődő: A nyári forróságban a munka 50%-át az asszonyok végezték el. 

Az idősebb asszonyok nem mertek elmenni táppénzre, akik fegyelmit kaptak és nem 

megfelelően dolgoztak, azoktól meg kell válni. Egy hónapos munkát 4 nap alatt csináltak 

meg. 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Korábban neki 

panaszkodtak, hogy hatalmas problémák vannak Horváth Gézával, most az ő véleményét 

kérték. A romák megkeresték őket, hogy nem bánnak méltó módon az emberekkel. 

 

Balogh Tibor érdeklődő: Ha polgármester úr megígérte, hogy csak azoknak fogják 

meghosszabbítani a jogviszonyát, akikkel nincs probléma, akkor megkéri, hogy tartsák a 

szavukat és valóban ez alapján válasszanak embereket. 

 

Berki Elemér érdeklődő: Rosszul érzi magát az elhangzottak miatt, ők öten vannak a roma 

vezetőségben, és őt felhívta alpolgármester úr, hogy egyeztessenek a 100 ember személyéről, 

akiket foglalkoztatni tudnak. De nem tudtak leülni, mert nem tudtak egy olyan napot találni, 

ami mindenkinek megfelelő lett volna. 

 

Balogh Tibor érdeklődő: Ha egy ilyen dologban nem tudnak dönteni, akkor másban hogy 

döntenek? 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Egyszer le tudtak ülni 

megbeszélni, hogy hogyan fognak majd együttműködni a jövőben. A megbeszéléseken 

többen nem jelentek meg, amit vállaltak, azt fel kell vállalni. Azért vannak itt, mert a 

cigányság rájuk szavazott, és nem csak a nemzetiségi önkormányzat felelőssége. 

Ruzsvánszki László azt mondta a közfoglalkoztatásban dolgozóknak, hogy ne jöjjenek ide, 

többen eljöttek volna a közmeghallgatásra, ha elengedik őket. Kéri, hogy teremtsenek rá 

alkalmat, hogy minden munkával kapcsolatos dologról tudjanak egyeztetni. A települési és a 

nemzetiségi önkormányzatok és a bizottságok csak úgy tudnak dolgozni, ha együttműködnek. 

Ő szívesen vállalja a munkásokkal való kapcsolattartást. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: Ami történik, az mind az ő hibájuk, mert 

gyűlölködéssel, és az egymásra mutogatással elvették a figyelmüket a munkáról. Horváth 

Gézával kellett foglalkozni ahelyett, hogy dolgoztak volna. Amit azelőtt elrontottak, azt 

helyre kell hozni. A gyűlölködéssel megszakították közöttük a munkakapcsolatot. Az az 

ember, aki az ellentétet szította, az szégyellje magát. Ebből az esetből sok mindent 

tanulhattak, azzal megy el a fél ciklusuk, hogy harcolnak egymással,mert sokan nem merik 

felvállalni, amit mondanak. 

 

Balogh Tibor érdeklődő: Ezt az áskálódást meg tudták volna előzni, meg kellett volna hívni 

Gézát az ülésre és tisztázni az ellentétet, mert emiatt sok ember kiesett. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő-testületi tag: Ellenfelet csináltak belőlük. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Próbáltak egyeztetni, de 

többen nem jelentek meg, mert azt mondták, hogy ennek semmi értelme. 

Egy képviselő rendszeresen hiányzik az ülésről, így hogy tudnak együtt dolgozni? Van még 

négy évük. A cigányság hatalmas számmal van jelen Alsózsolcán, és ezt a témát megkerülni 

nem lehet. Nem azért vannak itt, hogy küszöböket állítsanak egymásnak. Ő tiszteletdíj nélkül 

csinálja ezt a tevékenységet, és ha bárkinek problémája van, ő segít. 

 

Horváth Géza érdeklődő: Mit tettek egy év alatt a cigányságért? Ha így fognak működni, 

akkor mit fognak elérni? 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Majálist ő nem hajlandó 

szervezni olyan módon, ahol a cigánygyerekek, asszonyok és emberek kulturálatlan 

körülmények között ünnepelhetnek. A támogatást nem a majálisra kapják. Ahová gombázni 

járnak az emberek, ő ott nem hajlandó majálist tartani.  

 

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

Önkormányzat elnöke a nyílt ülést 16 óra 10 perckor bezárta. 
 

 

 

Kmf. 

   

 

  Horváth Henrik                                                                       Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Béres Emese Gabriella 

jegyzőkönyvvezető 


