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3/2016. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2016. április 6-án 14 órakor  

megtartott üléséről 

 

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

Imre Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselője (A jelenlévő képviselők száma: 2 fő), 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

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

 

Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester 

 

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. 

 

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

pontokat cseréljék fel. Elsőként az Egyebek napirendi pontról, második a Johanna úti 9-11. 

szám alatti iroda felszerelések vásárlásáról és harmadik napirendi pontként a Május 1-ei 

rendezvénnyel kapcsolatos szervezési feladatokról tárgyaljanak. 

 

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 11/2016. 

(IV.06.) Kt. határozata napirendipont módosításról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy  

 döntött, hogy az ülés napirendi pontok tárgyalását a következő- 

 ként módosítja: 

                                               1./ Egyebek 

                                               2./ Johanna úti 9-11. szám alatti iroda felszerelések vásárlása 

                                                    Előadó: elnök 

                                               3./ Május 1-ei rendezvénnyel kapcsolatos szervezés 

                                                    Előadó: elnök 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2  igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra 

és a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
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Napirend: 

 

1./ Egyebek 

 

2./ Johanna úti 9-141. szám alatti iroda felszerelések vásárlása 

     Előadó: elnök 
 

3./ Május 1-ei rendezvénnyel kapcsolatos szervezés 

     Előadó: elnök    

 

1./ Egyebek 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  a napirendi pontok cseréjét 

azért kérte, hogy tárgyaljanak a februárban felvett előleg elszámolásáról. A mára tervezett  

testületi ülés előterjesztését követően, ahol 350.000,- Ft vásárlási előleg felvételét kérte, azt az 

információt kapta, hogy az önkormányzatuknak csak 200.000,- Ft áll a rendelkezésére. A 

február 08-ai ülés döntését követően Roma Tehetségkutató versenyre felvett 200.000,- Ft-ot, 

ebből elköltött 9.970,- Ft-ot a többi visszafizette a házipénztárba. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a rendkívüli ülés előterjesztése szerint a Nemzetiségi 

Önkormányzat 350.000,- Ft előleg biztosítását kérte vásárlásokra, rendezvény lebonyolítására. 

Alsózsolca Önkormányzatának számláit minden nap megnézi  és azt tapasztalta, hogy a 

Nemzetiségi Önkormányzat folyószámláján csak 200.000,- Ft volt, ezért tájékoztatást kért a 

pénzügyi csoportvezetőtől az önkormányzat pénzmozgásáról. Magyarázatot kért, hogy 

amennyiben a számlán csak 200.000,- Ft van, abból hogyan lehet felvenni 350.000,- Ft-ot. A 

Roma Önkormányzat ülésén a napirendi pontokkal kapcsolatosan döntéseket hoznak – ezért 

megfelelően tájékozódnia kell arról, hogy a döntéseik megalapozottak legyenek. A február 

08-ai ülésen határoztak arról, hogy 200.000,- Ft előleget felvesznek tehetségkutató verseny 

lebonyolítására és ennek elszámolása felől kért tájékoztatást a pénzügyi csoporttól. Elnök úr 

ebben az időpontban volt a hivatalban, amikor még nem tisztázódott, hogy a fennmaradó 

közel 190.000,- Ft elszámolása hogyan történt meg. Tisztázni fogják, hogy milyen összeg áll a 

rendelkezésére  a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. 

 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  a házipénztárban van 

190.000,- Ft és a számlájukon van 200.000,- Ft. Elmondta, hogy amennyiben döntés születik, 

hogy előleget vehetnek fel, a polgármester úrnál lévő bankkártyáról leveszik a megjelölt 

összeget, bevételezik a házipénztárba és ezek után kiadják a határozati kivonatban szereplő 

összeget. A vásárlások után a fennmaradó összeggel elszámolnak, melyet a házipénztárban 

őriznek.  

 

Szilágyi László polgármester: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzét elkülönítve 

kezelik. A  számlán lévő összeget a nála őrzött bankkártyáról lehet levenni, melyet a házi 

pénztárukban  helyeznek el. Érthetetlen számára, hogy a felvett 200.000,- Ft előlegből 

fennmaradó összeg elszámolásával miért kell 30 napot várni, miért nem lehet a vásárlást 

követő napokban elszámolni.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  ő betartja a pénzkezelési 

szabályzatokat 30 napon belül elszámol a felvett összeggel, számlákkal igazolja a 

vásárlásokat. Jegyző asszonyt véleménye szerint félretájékoztatták, mert a 200.000,- Ft-ból 
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elkötött 9.970,- Ft-ról hozott számlát és a többi összeget elhelyezte a házi pénztárukba. 

Javasolta, hogy Simon Sándorné pénzügyi ügyintézővel egyeztessenek, mert ő sokat segít az 

elszámolásuknál. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az előterjesztést követően nem volt számára érhető, hogy a 

200.000,- Ft-ból hogyan lehet 350.000,- Ft-ot felvenni. Természetesen a pénzmozgás 

ellenőrzése után tisztázódott  a helyzet, hogy a fennmaradó összeg a házpénztárba került. 

Véleménye szerint tisztességesebb lett volna bemenni hozzá és tisztázni a pénz körüli 

helyzetet, mint a Kormányhivatalhoz fordulni. Nem tartotta korrektnek ezt a megnyilvánulást, 

hogy a Kormányhivatalhoz telefonált, ahelyett, hogy idejében tisztázták volna  az 

önkormányzatuk pénzügyi helyzetet. Elnök úrnak, ha problémája volt eddig,   igyekeztek 

segítségére lenni.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  ő csak érdeklődött a 

Kormányhivatalnál a törvényességről. 

 

Szilágyi László polgármester: az előleg elszámolását követően 30 napon belül el kell 

számolni, de célszerű lenne, ha vásárlást követően számolnának el, mert akkor jobban 

nyomon követhető lenne a pénzmozgás.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  nem lesz gond az 

elszámolással, a felmaradó összeget visszafizetik a házipénztárba. 

 

 

2./ Johanna úti 9-11. szám alatti iroda felszerelések vásárlása 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a Johanna úti 

irodahelyiségbe szeretnének irodaszereket vásárolni nyomtatót, fénymásolót, diktafont.  

Diktafont az ülésen elhangzottak rögzítésére szeretnék használni, mert érik olyan 

rágalmazások, vádak, amelyek alapján  a felvett hangvételek rögzítése szükséges.  Az előző 

döntésük szerint határidőnapló vásárlását is tervezik, mert döntöttek ugyan arról, hogy 

vásárolnak naplót, de még nem került sor rá.  Szeretnének készíttetni egy táblát az iroda 

falára, melyen szerepelne, hogy a Johanna út 9-11. szám alatt az Alsózsolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyisége található. A címtábla elkészítésével szeretnének 

megbízni egy szakembert. 

 

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 12/2016. 

(IV.06.) Kt. határozata a Johanna út 9-11. szám alatti 

irodahelyiségbe felszerelések vásárlása 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy  

 döntött, hogy Alsózsolca, Johanna út 9-11. szám alatti irodába  

 felszereléseket vásárolnak: nyomtatót, fénymásolót és diktafont.  
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 A testület az iroda falára címtáblát készíttet, melyen szerepelni 

 fog az önkormányzat neve és elérhetősége. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

3./ Május 1-ei rendezvénnyel kapcsolatos szervezés 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Majálist, Roma Kulturális 

Napot szeretnének szervezni, melynek helyszíne: az alsózsolcai sportpálya. A rendezvényen 

kispályás labadarúgómérkőzést és több fellépést is szerveznek. A fellépőkkel a döntés után 

tárgyalnak: Románó Treáto roma származású színművészek és énekesek; Szilvási Gipsy Folk 

együttes; Sajókazai Autentikus zenei tánccsoport és a  Dromara zenekar. A gyermekek részére 

vetélkedőket, ügyességi versenyeket szeretnének és ugrálóvár felállítását tervezik. A fellépők 

közül úgy szeretnének válogatni, hogy minél kevesebbet kelljen költeni. A hangosításért nem 

kell fizetni. Megkeresik a Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjét, illetve az egyház vezetőjét, 

hogy mikrofonokat adjanak kölcsön a rendezvény idejére, persze azzal is számolniuk kell, 

hogy bérbe adják a mikrofonokat, akkor ezek is növelhetik a kiadásaikat. A gyermekek 

versenyéhez, vetélkedőhöz édességek vásárlását tervezik. Jól szeretnének gazdálkodni az 

önkormányzat pénzével. Kérte, hogy szavazzanak a Május 1-ei rendezvényről az elhangzottak 

szerint. 

 

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 13/2016. 

(IV.06.) Kt. határozata Május 1-ei, Roma Kulturális Nap  

rendezvény lebonyolításáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy  

  döntött, hogy május 1-jén majálist, Roma Kulturális Napot  

szerveznek az alsózsolcai sportpályán. A rendezvényen a  

 tervezett fellépők közül azt választják, akik a kedvezőbb  

 fellépési díjért jönnek el: Románó Treáto roma származású  

 színművészek és énekesek; Szilvási Gipsy Folk együttes;  

 Sajókazai Autentikus zenei tánccsoport és a  Dromara zenekar. 

 Kispályás labdarúgómérkőzést;  a gyermekek részére  

 ugrálóvárat, vetélkedőket és ügyességi versenyeket szerveznek. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: 2016. május 1. 

  

Szilágyi László polgármester: érdeklődött, hogy milyen létszámmal, érdeklődővel 

számolnak.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 3 éve volt szabadtéri 

rendezvényük, az nagyon sikeres volt.  Előre nem lehet jósolni. 

 



 5 

Szilágyi László polgármester: a kispályán lehet rendezvényt tartani, de a nagypályát nem 

ilyen rendezvény szervezésére tették rendbe. Az Alsózsolcai KSC és az önkormányzat is több 

millió forintot költött a pályára is. Az elhangzottak alapján a nagy, füves pályát nem vennék 

igénybe, de kérdés, hogy meg tudják-e fékezni az embereket, hogy ne vegyék birtokba a nagy 

pályát. Érdeklődött, hogy lesz-e ital árusítás és számoltak-e más helyszínnel, amennyiben esős 

idő lesz.  Célszerűbb lenne a Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjével egyeztetni és például a 

Szegedi Dezső társulatát meghívni – olyan körülményeket biztosíthatnának, amelyek 

megfelelnek az elvásároknak.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a Sportcsarnokban is 

megrendezhetnék a majálist, mert ott is elférne 300-400 ember. 

 

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy a helyszíneket gondolják át. Amennyiben 

olyan fellépőt hívnak a Közösségi Házban is  lehet a műsoros része a rendezvénynek. Kérte, 

hogy arra ügyeljenek, hogy a pálya ne sérüljön, gondoskodjanak arról, hogy a nagy pályára az 

emberek ne menjenek át és italárusítás ne legyen.  

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: segítséget kért, hogy a 

rendezvény idejére biztosítana a település önkormányzata  8 főt, akik láthatósági mellényt 

viselnének és ők őriznék és védenék a nagy pályát. 

 

Szilágyi László polgármester: gondolják át a rendezvény lebonyolítását és gondoskodjanak  

megfelelő személyzetről, akik biztosítják a helyszínt.  Érdeklődött, hogy meddig fog tartani a 

majális? 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a sportnapi rendezvényeket 

9 órától 12 óra 30 percig tervezik,  majd ezt követően kerül sor a műsoros rendezvényekre, 

15-16 óra körül már befejezik a Majálist. 

 

Brünner István alpolgármester: érdeklődött, hogy lesz-e vendéglátás? 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a rendezvény szervezénél figyeljenek oda, hogy sem a  

magatartással, sem a hangosítással  ne legyen probléma, gondoljanak az ott lakó emberekre. 

 

Erdei-Nagy Imre testületi tag: hangosítás csak nappal lesz 15-16 óráig. Jó idő esetén 

szabadtéri rendezvényt szeretnének, a sportért ő lesz a felelős. 

 

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

arról, hogy az előterjesztés szerint az irodai felszerelésekre és a Roma Kulturális Nap, Majális 

lebonyolítására 350.000,- Ft előleget felvegyen 

 

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 14/2016. 

(IV.06.) Kt. határozata Johanna út 9-11. irodai felszerelések  

és Május 1-ei, Roma Kulturális Nap  rendezvény 

lebonyolításához vásárlás 
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Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a 2016. évi  költségvetése terhére 350.000,- Ft-ot 

biztosít az alábbiak szerint: 

- a Johanna út 9-11. irodába: nyomtató, fénymásoló, diktafon 

vásárlására és az iroda falára névtábla készítésére; 

- Május 1-ei rendezvény, majális,  Roma Kulturális Nap 

rendezvény lebonyolítására: fellépők fellépési díjára, 

ugrálóvár bérlésére, vetélkedők és ügyességi versenyek 

díjazására 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 15 óra 10  perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                   Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


