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1/2016. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2016. január 28-án 14 órakor  

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Erdei-Nagy Imre 

és Vadász Sándor a Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselői (A jelenlévő képviselők 

száma: 3 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

Az ülésre meghívót kapott: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester,  

 

Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester 

 

Érdeklődőként jelen van: 3 fő 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: köszöntötte a megjelenteket. 

Megállapította, hogy az ülés 3 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.  Javasolta, 

hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg és a jegyzőkönyv hitelesítője 

Vadász Sándor  képviselő legyen. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 3  igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra 

és a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot. 

 

 

Napirend: 

 

1./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi  

     Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

     Előadó: elnök 

 

2./ 2016. évi költségvetésre vonatkozó javaslatok megbeszélése 

     Előadó: elnök 

 

1./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi  

     Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

Az előterjesztést  a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Vadász Sándor képviselő: Nehezményezte, hogy a rendkívüli ülésre csak 2 nappal korábban 

küldték ki a meghívót. Már előzőleg kérte, hogy legalább 6 nappal az ülés előtt biztosítsák 

részére az előterjesztéseket és egyeztessenek vele időpontot, mert dolgozik és nem minden 

esetben tud egyik-napról a másikra szabadságot venni. 

 

Szilágyi László polgármester: az ülések megtartására törvényi előírás van,  melyet be kell 

tartani.  A  Nemzetiségi Önkormányzat belső dolga a rendkívüli ülések megtartása, mint 

polgármesternek az ülések megtartására vonatkozóan nincs beleszólása. 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  a rendkívüli ülés előtt 

egyeztetni szokott képviselő-társaival,  a szabályzat szerint 48 óra előtt kiküldi az ülés 

anyagát. Amikor képviselő-társuk nehezményezte, hogy az e-mailen keresztül elküldött 

anyagot nem tudja fogadni, papíralapon  tértivevénnyel juttatják el hozzá, hogy ne legyen 

akadálya annak, hogy részt  vehessen  az üléseken. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a mai rendkivüli ülést azért hívta össze az elnök, mert az 

együttműködési megállapodás megkötésének határideje: minden év január 31-e és a 

költségvetés elfogadásának határideje: február 15-e. Ahhoz, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat dönteni tudjon a költségvetésről  előterjesztést kell készíteni  a pénzügyi 

csoportnak, melyhez javaslatok szükségesek. A munkaterv szerinti üléseknek -  időpontját 

2016. évre vonatkozóan elfogadták, azokról már tudomása van -  és a rendkivüli üléseknek 

meg vannak a szabályai. Vadász Sándor képviselő úrral ő is kezdeményezett kapcsolattartást, 

elősegítve a testület munkáját, ennek ellenére nem sokat találkoztak ülésen. 

 

Vadász Sándor képviselő: nem érdekli a testület munkája, hiszen mindent ketten döntenek 

el. A munkájuk csak a pénzfelvételről szól, ő nem adja nevét a Metodista Egyház híveinek 

nyaraltatásához. Hat ülésen részt vesz, mert annyit kötelesek megtartani, de több ülésen nem 

hajlandó részt venni. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:    a metodista gyülekezet 

főleg roma származásúakból áll,  képviselő úr is cigány származásúnak vallja magát és ha  

támogatják a metodistákat, ezáltal  szociális támogatást nyújtanak a romáknak. A mai ülés 2. 

napirendi pontja pont arról szól, hogy adjanak javaslatot arra vonatkozóan, hogy mire 

szeretnék költeni az állam által biztosított pénzt, itt javaslatot tehet képviselő úr, hogy a 2016-

os évben mire költsék a nemzetiségi önkormányzat pénzét. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: jogszabály írja elő a támogatásra való jogosultság 

feltételeit. A  feladatalapú támogatásra jogosultság  előfeltétele, hogy meg kell felelni a 

működési támogatások feltételeinek, valamint legalább négy képviselő-testületi ülést kell 

tartani és a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet be kell nyújtani a megyei 

kormányhivatalhoz a költségvetési év január 15. napjáig. Az elszámolást a nemzetiségi 

önkormányzatnak el kell készítenie. A  képviselő eldönti, hogy ebben a munkában részt vesz-

e. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  a két önkormányzat közötti 

megállapodás segíti a nemzetiségi önkormányzatot. Javasolta, hogy az ülések megtartására 

biztosított hivatali irodahelyiségen kívül a város önkormányzata biztosítson a mindennapi 

munkájukhoz egy irodát. Sokszor előfordul, hogy az esti órákban is a lakásukon keresik meg 

az emberek, hogy segítséget nyújtson. Az elmúlt időszakban 3 haláleset ügyintézésében is 

segítkezett, valamint a Macika pályázat ügyében is több ajánlást írt. Véleménye szerint a 

Városüzemeltetés 2. számú telephelyén lenne olyan iroda, amelyet biztosíthatna az 

önkormányzat számukra és ott ügyfélfogadási időben intézhetnék a roma lakosok ügyes-bajos 

dolgait. 

 

Szilágyi László polgármester: meg fogják nézni a 2. számú telephelyet, mert jelenleg olyan 

eszközöket tárolnak amelyek a közmunkások számára szükségesek. Van lehetőség a Csillag 

Szolgáltató Pont épületében is irodahelyiség biztosítására. Azt javasolta, hogy fogadják el a 
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megállapodást azzal a megjegyzéssel, hogy február végéig döntenek az irodahelyiség 

biztosításáról. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  elfogadhatónak tartja a 

javaslatot és februárban majd tárgyalnak a teremhasználatról. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: éves szinten 500.000,- Ft támogatást kértek működésükhöz és 

azt a választ kapták az előterjesztésre, hogy kérelmüket, mint civil szervezet adják be. A 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy választott szerv, nem érti miért nem támogatják a 

kérelmüket, miért nem segítik munkájukat. Időközben 300.000,- Ft-ra csökkentették a 

kérelmüket, de ezt a támogatást szeretnék, ha megszavazná a testület. Tiszteletdíj nélkül 

dolgoznak évek óta és nem érti Vadász Sándor vádaskodását, mert minden pénz felhasználása 

előtt az ülésen döntenek arról, hogy mire fogják felhasználni a nemzetiségi  önkormányzat 

pénzét. Javasolta, hogy csak úgy döntsenek az együttműködési megállapodásról, hogy a kért 

összeget megkapják a város önkormányzatától. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az együttműködési megállapodás megkötése nem köthető 

össze a támogatás odaítélésével. Az együttműködési megállapodásban rögzítésre kerülnek, 

hogy a város önkormányzata hogyan és milyen módon biztosítja a nemzetiségi önkormányzat 

működését. A megállapodásban korrigálásra javasolta  a Gazdálkodás címszó alatt, hogy a 

költségvetési határozatot a nemzetiségi önkormányzatnak február 15-ig el kell fogadni. 

 

Szilágyi László polgármester: a nemzetiségi önkormányzat az államtól a működési feltételek 

biztosítására ez évre jóval több összeget kap, mint tavaly és még ennek az összegnek a 

felhasználásáról sem döntöttek.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: valós dolgokra szeretnék 

fordítani az államtól kapott támogatást, mint például a Karácsonyi-Roma Kulturális Nap; 

majális szervezése, vendégfogadás biztosítása rendezvények alkalmával, de most a 

megállapodásról kell először dönteni. A törvény előírja, hogy a települési önkormányzat a 

települési nemzetiségi önkormányzattal, a helyiséghasználatra, a további feltételek 

biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást 

minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy az 

elhangzott kiegészítéssel támogassák az együttműködési megállapodás megkötését. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2016. 

(I.28.) Kt. határozata Alsózsolca Város Önkormányzata és 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Együttműködési  Megállapodásának felülvizsgálatáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja 

Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodást az alábbi kiegészítéssel: 
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- Alsózsolca Város Önkormányzata a Városüzemeltetés 2. 

számú telephelyén, vagy a Csillag Szolgáltató Pont 

épületében biztosít irodahelyiséget. Az irodahelyiség 

épületének és az üzemeltetés szabályairól 2016. február 

végéig állapodnak meg. 

- A Gazdálkodás címszó alatt helyesbítésre kerül, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat a csoportvezető által elkészített 

költségvetési határozatot tárgyév február 15-ig fogadja el. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2./ 2016. évi költségvetésre vonatkozó javaslatok megbeszélése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Alsózsolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évre összesen 781.686,- Ft  működési támogatásban 

részesül. A  támogatási előleget  két összegben utalják át a  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

számlájára. Működési támogatás körében elszámolhatóak a nemzetiségi önkormányzat 

működéssel közvetlenül összefüggő költségek.2015. évben  14.158,- Ft-ot nem használtak fel, 

ezzel az összeggel megemelik a 2016. évi költségvetést. Ezt az összeget már csak feladatalapú 

támogatásra lehet felhasználni, melyet 2016. április 30-ig el kell költeni. Kérte a képviselő-

tagokat,  hogy tegyenek javaslatokat  a 2016. évre vonatkozó költségvetés előirányzatának 

felhasználására vonatkozóan. 

 

Vadász Sándor képviselő: nem tesz javaslatot a költségvetésre, mert úgyis mindenben ketten 

döntenek, csak a saját zsebeiket tömik meg. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő:  most van lehetőség arra, hogy javaslatokat tegyenek arra, hogy 

mire költség az önkormányzat pénzét. Nem kell vádaskodni, azért jöttek össze, hogy közösen 

döntsenek a költségvetés felhasználásáról. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Vadász Sándor képviselő 

2015. évi költségvetési javaslatát azért nem fogadták el, mert a működési célú 

felhasználásként nem lehetett volna elszámolni. Kérte képviselő-társát, hogy ne rágalmazza 

őket, mert azon munkálkodnak,  hogy a roma lakosság érdekeit képviseljék. Ha a Metodista 

egyházat támogatják,  azzal  a roma lakosságot is segítik, mert zömmel roma nemzetiségűek a 

Metodista egyház hívei. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő:  javasolta, hogy utazásra és  reprecentációra is tervezhetnek 

összeget. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: javasolta, hogy dologi 

kiadásra tervezzenek a törvényességet betartva. 

 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 
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 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen  és 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2016. 

(I.28.) Kt. határozata  a 2016. évi költségvetés tervezéséhez 

javaslatról 

 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy 

döntött, hogy a 2016. évi költségvetésben biztosított összeget 

dologi kiadásokra kívánja fordítani.  

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a testület a tiszteletdíj megállapításáról, felvételéről  nem 

döntött. 

 

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

arról, hogy a 2016. költségvetési évben nem kívánnak felvenni tiszteletdíjat.  

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen   szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2016. 

(I.28.) Kt. határozata tiszteletdíj megállapításáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy 2016. évben nem kívánnak felvenni tiszteletdíjat. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző:  ismertette, hogy működési támogatás körében 

elszámolhatók a nemzetiségi önkormányzat működéssel közvetlenül összefüggő költségek, 

így különösen a tiszteletdíj, rezsiköltség, internet-előfizetés, telefonköltség, a különböző 

utazási költségek, költségtérítések, stb. Ezeken túl működési támogatásként elszámolhatók 

még a nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő felhalmozási célú kiadások, pl: 

eszközbeszerzések (telefon, számítógép, nyomtató) vagy adott esetben felújítás is. A 

működési támogatás – államháztartási számviteli értelmében – működési és felhalmozási 

kiadásokra is felhasználható. Feladatalapú támogatás felhasználható: a nemzetiségi 

önkormányzat működési területén a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok 

érvényesítésével, érdekképviseletével kapcsolatos ügyekben; hagyományápolásra; a 

nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával , kulturális 

örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátására. A nemzetiségi léttel  összefüggő 

egyéb feladatokra: a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködésre, a helyi 

anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatására. 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: ő is megkérte a 

Kormányhivatal véleményét a felhasználással kapcsolatosan és ezt a tájékoztatást kapta, amit 

Jegyző Asszony is ismertetett. A felhasználások tekintetében be kell tartani a jogszabályban 

leírtakat. Tegnapi nap folyamán volt a Metodisták által szervezett gyülekezeti ülésen nem 

csak romák vettek részt; több ilyen rendezvényre lenne szükség. Ilyen irányba próbálnak 

haladni. Az évben szervezhetnek kulturális napot, lehetne támogatni a sportot, a kulturális 

fellépőket.  

 

Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzatának  költségvetése a 

település egészére vonatkozik; a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése a roma 

lakosságra. A városban történő fejlesztések, rendezvények  Alsózsolca összes lakosságát 

érinti:  a játszópark kialakítása, a Csillag Szolgáltató Központ, a közösségi élet szervezése. 

Terveznek: forgalomlassító-szigetet, gyalogátkelőhely felfestését az iskola és óvoda 

környékére. Folyamatos a hátrányos helyzetű családok támogatására; a szünet alatti 

gyermekek ingyenes étkeztetése. Az önkormányzat  kedvezményes feltételekkel adja bérbe az 

Ambédkar Iskolának az épületet. Számtalan olyan dolog van, hogy a város önkormányzata a 

nemzetiségre is fordítja a pénzt. A kutya befogásról is szólt. Össze kellene fogni, hogy a tanya 

körül ne gyűjtsék maguk köré az ebeket, mert amikor már gondot okoznak a kutyák,  a 

befogásuk sokba kerül.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 15 éve van a helyi 

politikában, de eddig a „lenti” rész fejlődése senkit sem érdekelt. Most azt tapasztalható, hogy 

figyelemmel kísérik Zsolcának a lenti részét, gondolnak rájuk is. Egyre több roma gyermek 

jár óvodába és iskolába; a gyermekétkeztetéssel sok roma gyermek jut melegételhez. A 

Metodista Egyház imaházához is nyújtott segítséget az önkormányzat, a játszótér kialakítása 

is nagy örömükre szolgált. Mára már a tanyában is vannak aszfaltos utcák; egyre több 

segítséget kapnak az önkormányzattól. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: a metodisták gyülekezetében jó a hangulat, csak a jóra 

tanítanak. A hit segít az embereken, csak a jóra kell törekedni. Nem tanítanak a verekedésre, 

drog fogyasztásra. 

 

Vadász Sándor képviselő: nem kell a hitre hivatkozni, mert olyan fiatalok, akik tagjai a 

metodistáknak   14 évesen szülnek.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: kérte a képviselő-társait, 

hogy szavazzanak arról, hogy a következő ülés ne a munkaterv szerint február 2-án kerüljön 

megtartásra, hanem február 08-án 14 órakor és addigra a hivatal pénzügyi csoportja el tudja 

készíteni a mostani döntésük alapján a költségvetés tervezetet. Javasolta továbbá, hogy csak 

két napirendi pont legyen: a költségvetés tárgyalása és egyebek. Az Együttműködési 

megállapodás kerüljön le a napirendi pontok közül, hiszen már most döntöttek a 

megállapodásról. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen   szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 
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Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2016. 

(I.28.) Kt. határozata testületi ülés elnapolásáról és 

napirendi pont változásról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a munkaterv szerinti 2016. február  02-ára 

tervezett testületi ülést 2016. február 08-án 14 órakor tartják 

meg.  

Az ülés napirendi pontja: 
                                                   1./ 2016. évi költségvetés tárgyalása 

                                                        Előadó: elnök 

                                                   2./ Egyebek 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 15 óra 05 perckor bezárta. 
 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                        Vadász Sándor  

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


