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2/2016. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2016. február  08-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, 

Mácsai Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető 

 

Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester, Mácsai Mónika Melinda pénzügyi 

csoportvezető 

 

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  

Erdei-Nagy Imre 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./ 2016. évi költségvetés tárgyalása 

     Előadó: elnök 

 

2./ Egyebek 

 

1./ 2016. évi költségvetés tárgyalása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3.,  4., 5. 6.  számú melléklete tartalmazza.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a költségvetés elfogadása 

előtt kérte, hogy döntsenek a  mellékelt előirányzat módosítás és átcsoportosítási javaslatról. 

A  döntések az alábbiak miatt szükségesek: az előirányzat módosítás kerekítés különbözet 

miatt indokolt; az átcsoportosítási javaslat a nemzetiségi önkormányzat felhalmozási kiadása 

miatt indokolt, ugyanis beszerzésre került 1 db hangtechnikai berendezés, melyet leltárba 

vettek.  A berendezést gazdaságosság miatt vásárolták meg, ezek után a rendezvények 

hangosítására nem kell költeni. Felsorolta, hogy a berendezéshez milyen eszközök tartoznak. 

Véleménye szerint jól döntöttek, gazdaságosabb lesz a működésük, ha már legalább 

hangosításra nem kell költeni. Kérte a testület tagjait, hogy az előterjesztés szerinti 

tartalommal fogadja el először az előirányzat módosítási javaslatot. 
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A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

   

 Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen  szavazattal 

és 1 tartózkodással az alábbi  határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5/2016. 

(II.08.) Kt. határozata  2015. évi költségvetés előirányzat 

módosításáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiak 

szerint elfogadja a 2015. évi költségvetésről szóló  2/2015. 

(II.10.) Kt. határozat  előirányzat módosítását. 

 
Feladat alapú támogatás   

  
Bevételi előirányzat 
(eFt-ban)  

    Növekedés (+) Csökkenés (-) 

011140 

Országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége   

0916021 

Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről-
központi kezelésű előirányzatok 1  

    

  
Kiadási előirányzat 
(eFt-ban)  

    Növekedés (+) Csökkenés (-) 

011140 

Országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége   

0533791 Más egyéb szolgáltatások 1  

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

     

           Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3.  számú melléklete tartalmazza.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: kérte, hogy az előirányzat 

átcsoportosítási javaslatáról döntsenek. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2  igen szavazattal  

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6/2016. 

(II.08.) Kt. határozata 2015. évi költségvetés módosításáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiak 

szerint elfogadja a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. 

(II.10.) Kt. határozat  előirányzat átcsoportosítását: 
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Átcsoportosítás 

  
Kiadási előirányzat 
(eFt-ban)  

    Növekedés (+) Csökkenés (-) 

011140 

Országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége   

053371 Egyéb szolgáltatások  236 

056411 Egyéb gép, beszerzése, létesítése 236  

    

053371 Egyéb szolgáltatások  32 

053511 
Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó  32 

05671 
Beruházási célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó 64  

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

  

                                               Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.  

 

Budai István Alsózsolca, Akác út 37. szám alatti lakos érdeklődő: kérdése: miért kellett 

hangtechnikai eszközt vásárolni? 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: már elmondta, hogy a  saját 

rendezvényeinek hangosítására fogják használni, a nemzetiségi önkormányzat saját tulajdonát 

képezni, a mindenkori testület örökölni fogja a vagyontárgyat. Felsorolta, hogy  az elmúlt 

időszak rendezvényeikre milyen összeget fizettek ki, amikor bérelték a hangosítást.  

 

Budai István Alsózsolca, Akác út 37. szám alatti lakos, érdeklődő: amennyiben mint 

magánszemély kérné a hangosítást, odaadnák a berendezést? 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: az önkormányzat 

tulajdonába van a berendezés, teljes joggal ők felelnek érte, de amennyiben Alsózsolcán van 

olyan roma zenekar, akik kölcsön szeretnék kérni, kölcsönadják úgy, hogy a használatba vétel 

idejére szerződést kötnek úgy, hogy a kölcsönvevő felelősséget vállal arra, hogy eredeti 

állapotában adja vissza a berendezést. Azzal hogy megvásárolták a hangosításhoz a 

berendezést, fejleszteni szerettek volna.  

A 2015.évi költségvetés módosításáról beszélt, mely szerint a tavalyi évben 380.000,- Ft 

működési támogatás kiegészült 368.000,- Ft feladatalapú támogatással és a 2014. évi 5.000,- 

Ft pénzmaradvánnyal.  Kérte, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról szavazzanak. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal és 

1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7/2016. 

(II.08.) Kt. határozata a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi 
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költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) Kt. határozat 

módosításáról 

 

A  pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját 

bevételek előirányzatának növelése miatt a 2/2015. (II.10.) Kt határozattal elfogadott 2015. 

évi költségvetésről szóló határozat a melléklet szerinti tartalommal az alábbiak szerint 

módosul: 

 
 költségvetési bevétel 748 E Ft 

 költségvetési kiadás 753 E Ft 

a költségvetési egyenleg összege 

-ebből működési 

            felhalmozási 

-5 E Ft 

 295 E Ft 

-300 E Ft 

 

A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzat 

 
          748 E Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről. 

  

 

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzat: 
 

   753 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

   453 E Ft Dologi kiadások 

   300 E Ft Beruházások 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

  

                                              A határozatot és mellékleteit  a jegyzőkönyv  4. számú melléklete  

                                             tartalmazza 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a költségvetéshez 

kapcsolódóan elmondta, hogy 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. 2015. évről 14.000,- Ft 

pénzösszeg maradványuk van, így összesen 796.000,- Ft összeggel gazdálkodhatnak. Az 

előző testületi ülés döntése alapján ezt az összeget dologi kiadásra fogják fordítani, sok 

mindenre felhasználhatják, működési támogatás körében elszámolhatók a nemzetiségi 

önkormányzat működéssel közvetlenül összefüggő szükséges költségek. 

A költségvetés elfogadása előtt azonban dönteni  Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról. Az előterjesztésben  részletesen tájékoztatták a tagokat ennek fontosságáról. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2  igen szavazattal  

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 8/2016. 

(II.08.) Kt. határozata a nemzetiségi önkormányzat 
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adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-

testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három 

évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak 

szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: elnök 

 

    Az előterjesztést a jegyzőkönyv  5.  számú melléklete  

                                               tartalmazza. 

 

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

2016. évi költségvetésről az előterjesztés szerint. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal és 

1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9/2016. 

(II.08.) Kt. határozata a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

-  A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi bevételeit és kiadásait az 

   alábbiak szerint állapítja meg. 

782 E Ft Költségvetési bevétel 

796 E Ft Költségvetési kiadás 

-14 E Ft 

-14 E Ft 

0 E Ft 

Költségvetési egyenleg 

- ebből  működési (hiány) 

              felhalmozási  

 

 -  Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 

1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

-  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól 

elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. mellékletek szerint fogadja el. 

-  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait 

beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.  

-  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi. 

-  Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.      
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- Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet 

részletezi.      

- Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

  - Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint 

állapítja meg. 

 A költségvetés végrehajtásának szabályai 

- A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint 

a jegyző felelős. 

        -    A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

Az előirányzatok módosítása 

-  A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási    

   előirányzatok közötti átcsoportosításról  a Képviselő-testület dönt. 

 -  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 

    átcsoportosítást hajthat végre.  

-  A képviselő-testület a költségvetési határozat   szerinti előirányzat módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, illetve 

szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év 

közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 

elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

-  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 

- Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat 

készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, 

arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.   

- A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 

szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett 

rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi 

felelősséget von maga után. 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

              -  A nemzetiségi önkormányzat  ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 

melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért  a jegyző felelős. 

     -  A nemzetiségi önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján 

gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 

gondoskodni. 

      Felelős: elnök 
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      Határidő: 2016. január 01 – 2016. december 31. 

      A határozatot és  mellékleteit  a jegyzőkönyv 7. számú melléklete   tartalmazza. 

 

2./  Egyebek 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: bejelentette, hogy 2016. 

február 24-én 15 órára szervezik a roma fiatalok tehetségkutató versenyét a Közösségi 

Házban. A Közösségi Ház vezetője és Dojcsák Lászólóné,  Emese segítségükre lesz a 

szervezésben. Erről a rendezvényről már szavaztak, csak november végén nem tudták 

megvalósítani. Javasolta továbbá, hogy a tagok részére vásároljanak határidő naplót és 

irodaszert a működésükhöz. 

 

Vadász Sándor képviselő: nem érti, hogy nemzetiségi önkormányzat pénzét miért nem 

pályázati célokra, beiskolázásra költötték. Véleménye szerint csak arra van pénz, amire ők 

akarják. Közel 1 éve nem tud semmiről. Egy zenekar van, az is a „Tietek”. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: az ülésekről mindig időben 

értesítették. Kérésére papírformában küldik ki az anyagot, hogy értesüljön az ülésekről, a 

napirendi pontokról. A hangtechnikai berendezést nem a Metodista Egyház részére vásárolták, 

hanem a nemzetiségi  önkormányzat részére.  

 

Vadász Sándor képviselő: nincs problémája a metodistákkal, de nem körülöttük forog a 

világ. Közel 700-800 roma gyerek van és eddig nem tapasztalta volna, hogy kaptak volna 

valamit a Roma Önkormányzattól. Lehetne a roma gyerekek felzárkóztatására, oktatására, 

füzetek vásárlására is  fordítani  a pénzüket. Nehezményezte, hogy kirándulásra is költöttek 

pénzt. A metodistákra költenek,  a cigánygyerekekre nem. Ha az elnök  vallásos, azt nem 

bánja, imádkozzon ha akar, de ne a metodistákra költsék a nemzetiségi önkormányzat pénzét. 

A szünidőben a gyermekek étkezetését is szem előtt tarthatnák; felvilágosítást is tarthatnának 

a sokgyermekes anyáknak; előadásokat szervezhetnének és beszélgethetnének  a higiéniáról. 

Az ő vezetése idejében hasonló programokat szerveztek. Ebben az önkormányzatban csak 

arra van pénz, amit a két fő szeretne megvalósítani és megszavaznak. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: az elmúlt ülésen már 

felsorolásra került, hogy mire lehet költeni az önkormányzat pénzét. A szociális tevékenység 

nem tartozik a feladataik közé; szociális támogatásokban részesülnek a rászorulók az államtól. 

 

Vadász Sándor képviselő: nincs más elképzelésük csak rendezvények szervezése. 

Véleménye szerint lehetne a Közösségi Ház vezetője is az elnök. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: reagált az alábbiak szerint: A 

nemzetiségi önkormányzat igyekszik törvényesen működni. Vannak olyan feladatok, 

amelyeket nem végezhetnek, példának említette hogy évekkel ezelőtt tetőírtót vettek és a 

Közigazgatási Hivatal észrevételezte, hogy nem lehetett volna vásárolni. Beszélt arról, hogy a 

roma gyerekek közül már sokan kapnak ösztöndíjat, évekkel ezelőtt elenyésző volt az 

ösztöndíjban részesülők száma. Volt olyan időszak amikor a romák között felvilágosítást 

tartottak, segitkeztek a romák kiközvetítésében cégekhez. Jegyző asszony segítségével 

temetkezéseknél is nyújtottak segítséget. A fontos az lenne, hogy együttműködjenek. A múlt 

ülésen is kérték Vadász úr javaslatát a költségvetéshez, de nem tette meg. Erdei-Nagy Imrével 

nincs közös játszmájuk; a roma emberekért szeretnének tenni.  
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A most szervezés alatt álló tehetségkutató rendezvényre vásárolni szeretnének vendéglátásra; 

a helyezettek jutalmazására és arra, hogy minden induló gyermek kapjon valami kis 

megemlékezést. Korábbi években volt már hasonló rendezvényük, ahol közel 300-an vettek 

részt; gyermeknapi programjuk, ahol a gyermekek a szülőkkel jól érezték magukat. Kérte a 

jelenlevőket, hogy szavazzanak arról, hogy a tehetségkutató versenyre 200.000,- Ft előleget 

felvehessen. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a működési és 

feladatalapú támogatással február 28-ig el kell számolni, ezért kellett dönteni az előirányzat 

módosítási és átcsoportosítási javaslatokról. Törvényesen és jogszerűen működik a 

nemzetiségi önkormányzat, az elnök azért ismertette részletesen a vásárlást, hogy ennek 

ismeretében döntsenek az előterjesztésről. A jövőbeni munkával kapcsolatosan elmondta, 

hogy közösen kell dolgozni, együtt kell munkálkodni a testületnek, ezáltal fognak előbbre 

jutni. 

 

Szilágyi László polgármester: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai döntik el, hogy 

hogyan működnek, mit vásárolnak és milyen feladatokat tűznek ki az évre. A nemzetiségi 

önkormányzat is egy választott testület, az emberek szavazata alapján kerültek be a testületbe. 

Együtt kell dönteni arról, hogy mit és milyen formában szeretnének megvalósítani. Nem 

egymás fölött kell ítélkezni, együtt kell működni egy cél érdekében. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a költségvetés tervezésekor 

is kérte a véleményt, Vadász Sándor nem élt javaslattal. Szeretnék a törvényességet betartani, 

csak olyan dolgokat terveznek, amelyet az önkormányzat megvalósíthat. Már szerveztek 

tehetségkutató versenyt és ő is meglepődött, hogy milyen sok tehetséges roma gyermek van. 

Esélyt kell adni a gyermekeknek, hogy szerepeljenek; kulturált körülmények között 

felléphessenek. A gyermekek felkészítésében  segítkeznek a pedagógusok; a nemzetiségi 

önkormányzat tagjainak pedig azért kellene dolgozni, hogy egy jól sikerült rendezvény 

legyen. Kistérségi versenyt is lehetnek szervezni, melyhez megyei segítséget is lehetne kérni. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: mind hármójuknak együtt kellene dolgozni, sajnálja, hogy nem 

tudnak együttműködni. A tehetségkutató versenyt tavaly szerették volna megrendezni; nem 

sikerült, de most februárban megrendezésre kerül a verseny. A Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat nem szociális intézmény; a beiskolázásra a szülők kapnak támogatást az 

államtól.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a gyermekvédelmi 

támogatás kifizetésre került a szülőknek az iskolakezdés előtt. 

 

Budai István Alsózsolca, Akác út 37. szám alatti lakos, érdeklődő: nem értett egyet azzal, 

hogy a segélyezéssel kapcsolatos dolgokról beszélnek; nem kell ezt a témát itt tárgyalni.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: kérte, hogy szavazzanak 

arról, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos vásárlásokra, határidő naplóra  felvehessen 200.000,- 

Ft-ot. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással  az 

alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 10/2016. 

(II.08.) Kt. határozata a Roma Tehetségkutató verseny 

szervezésre 200.000,- Ft biztosításáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a 2016. évi  költségvetése terhére 200,000 Ft 

összeget biztosít a Roma Tehetségkutató verseny 

lebonyolításához, határidő napló vásárlására.  

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 
 

Bodnár Józsefné Alsózsolca, Szegfű köz 5. szám alatti lakos, érdeklődő: mit jelent a Roma 

nemzetiség számára a hagyomány, a kultúra? 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: az alsózsolcai romák nem 

beszélik a roma nyelvet, az itt élő roma emberek kultúrája a táncra és a zenére hagyatkozik.  

 

Bodnár Józsefné Alsózsolca, Szegfű köz 5. szám alatti lakos, érdeklődő: mit tesznek a 

szegregáció ellen; hogyan segítik a romák beilleszkedését. A romák költségvetésének egy 

részét a beilleszkedésre is fel lehetne  használni. 

 

Budai István Alsózsolca, Akác út 37. szám alatti lakos, érdeklődő: nehezményezte, hogy 

az elnök a cigányság ellen van; „azt akarja, hogy a családi pótlékot vegyék el”. 

(Az érdeklődő elhagyta az üléstermet.) 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: nem értette az érdeklődő 

viselkedését; a vádaskodással kapcsolatosan semmiféle megjegyzés nem hangzott el. Az 

ellenségeskedés nem tesz jót a közösségnek. Sajóládi példát hozott fel a kultúrált 

viselkedéssel kapcsolatosan. A Metodista Egyház hívei összetartanak, az istentisztelet arról is 

szól, hogy hogyan illeszkedjenek be.  Meg kell tanulni az egymás elfogadását, közelíteni kell 

egymáshoz. Változást akarnak, tenni szeretnének a település érdekében: a tisztaságért, a 

kukákkal kapcsolatos ellenőrzéseknél, stb. Véleménye szerint javuló tendencia van a 

tanyában. 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 15 óra 02  perckor bezárta. 
 

 

 

Kmf. 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                   Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


