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11/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v 

az Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. november 25-én 14 óra 30 

perckor megtartott rendkívüli 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 jegyzőkönyv hitelesítője Erdei-Nagy Imre képviselő legyen. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt. 

 

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 pontot tárgyalják meg. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2 igen szavazattal elfogadták az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint: 

 

Napirend: 

1./ „Mindenki Karácsonya” rendezvénnyel kapcsolatos döntés 

     Előadó: elnök 

 

 

1./ „Mindenki Karácsonya” rendezvénnyel kapcsolatos döntés 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ismertette az előterjesztést, 

majd elmondta, hogy sokáig vitatták a kérdést. Alsózsolcán kb. 2000 főre tehető a roma 

lakosság száma, és kb. 345 olyan lakás van, amelyben romák élnek. Van olyan család, ahol 8 

gyerek van, van olyan ahol 2, és van olyan is ahol 12. Összesen kb. 800 roma származás 

gyerek él a településen. Ezt a programot megint az egyház bevonásával tudnák lebonyolítani. 
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Ha úgy döntenek, hogy megtartják a rendezvényt, a 800 roma gyerekből kb. 300-at tudnak 

megajándékozni, így 500 gyerek lemaradna az ünneplésről. 

 

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

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a gyermekek Mikulás napi ünnepségéhez 300.000,- 

Ft összeget biztosítson Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének 

terhére. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 nem szavazattal nem támogatta a 

Mikulás napi ünnepség 300.000,- Ft-tal történő támogatását. 
 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Tájékoztatja a jelenlévőket, 

hogy történt egy incidens, melynek következtében a jövőben a rendezvényeiken nem 

kívánnak hangosítást bérelni. Az lenne a legcélszerűbb és hosszú távon a leginkább költség-

hatékony, ha a roma nemzetiségi önkormányzat a saját költségén vásárolna a rendezvényei 

hangosításához eszközöket. Egy szintetizátorral már rendelkeznek, szeretnének olyan 

hangtechnikai eszközöket vásárolni, amelyekkel a roma kultúra és a roma hagyományok 

ápolásával kapcsolatos rendezvényeiket tudják lebonyolítani anélkül, hogy a hangosításért 

külön bérleti díjat kelljen fizetni. Most 300.000,- Ft értékben tudnak vásárolni hangtechnikai 

eszközöket, hangfalakat, javasolja, hogy ezeket a hangtechnikai eszközöket szerezzék be az 

év végén.  

 

Ládi István János érdeklődő 14 óra 45 perckor érkezett az ülésre. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: Előzetes egyeztetéseik alkalmával ő már felvetette, hogy 

szerezzenek be ilyen eszközöket, mivel minden évben legalább három olyan rendezvényt 

tartanak, amit hangosítani kell. Nem sokan teszik ezt az országban, hogy tiszteletdíjat nem 

vesznek fel, de ez nagyon fontos, mert így színvonalasabbá tudják tenni a rendezvényeiket. 

Támogatja az elképzelést, de azzal a feltétellel, hogy nem szeretné, hogy ezeket az eszközöket 

bárkinek is odaadnák. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ez egy komoly felszerelés 

lesz, amelyet most megkaphatnak fél áron, ezt ők fogják használni a rendezvényeiken. A 

beszerzésük mindenképpen szükséges, mert egy-egy rendezvény hangosítása alkalmanként 

akár 200.000,- Ft-ba is kerülhet. A beszerzéssel hosszabb távon jelentős összeget 

takaríthatnak meg. Úgy véli, hogy érdemes ebbe befektetni, ez a roma nemzetiségi 

önkormányzat tulajdona és vagyontárgya lesz. 

 

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

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére hangtechnikai eszközök 

beszerzésére 300.000,- Ft összeg biztosításáról a költségvetés 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 18/2015. 

(XI.25.) Kt. Határozata Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzat részére hangtechnikai eszközök 

beszerzéséről 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a költségvetése terhére 300.000,- Ft összeget 

biztosít hangtechnikai eszközök beszerzésére. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Lázi István János a „Dzsaj Bhím” Triratna Buddhista Közösség képviseletében: A 

„roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázat sikeres megvalósításához 

kérné Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának együttműködését. A projekt 

célja a dr. Ámbédkar iskola alsózsolcai telephelyén tanuló, hátrányokkal küzdő, elsősorban 

roma lányok lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási 

esélyek növelése. A törvényi kereteken belül lehetőséget próbálnak biztosítani, hogy a lányok 

be tudják fejezni az iskolát. Ez jelenleg 5-6 diákot érint, akikről tudják, hogy gyermeket 

várnak, vagy gyermekük van. A cél a 8. 9. és 10. osztály befejezése. Aki az Ámbédkar iskola 

tanulója az várják ebbe a programba, a megvalósításhoz szükséges az együttműködési 

megállapodás megkötése. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Fontosnak tartják, hogy 

segíteni tudjanak a fiataloknak. 

 

Szilágyi László polgármester: Mindenképpen támogatandó a kezdeményezés, ez még csak a 

pályázat benyújtásához szükséges megállapodás. 

 

Lázi István János a „Dzsaj Bhím” Triratna Buddhista Közösség képviseletében: 
Szeretnének minél több résztvevőt bevonni a programba, hogy minél több fiatal lánynak 

tudjanak segítséget nyújtani. 

 

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

az együttműködési megállapodást a „Dzsaj Bhím” Triratna Buddhista Közösséggel az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiírt a „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése”  

című pályázat sikeres megvalósításához. 

 

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 19/2015. 

(XI.25.) Kt. Határozata a „Dzsaj Bhím” Triratna Buddhista 

Közösséggel történő együttműködési megállapodás 

megkötéséről 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy együttműködési megállapodást köt a „Dzsaj 

Bhím” Triratna Buddhista Közösséggel az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt a „Roma lányok korai 
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iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázat sikeres 

megvalósításához. 

 

Felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 

megkötésére. 

 

Az együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 4. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

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

Önkormányzat elnöke a nyílt ülést 15 óra 00 perckor bezárta. 
 

 

 

Kmf. 

   

 

  Horváth Henrik                                                                       Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Béres Emese Gabriella 

jegyzőkönyvvezető 


