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4/2016. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2016. május  6-án 12 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:  - 

 

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. Vadász Sándor 

képviselő-társuknak átvételi elismervénnyel vitték el a meghívót és az előterjesztést, de 

távolléte miatt csak családtagjuk vette át. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontokat tárgyalják meg és a jegyzőkönyv hitelesítője  Erdei-Nagy Imre képviselő legyen. 

 

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. 

 

Napirend: 

 

1./ Roma Kulturális Nap megrendezése (az elmaradt május 01-ei Roma Kulturális Nap  

     helyett) 

     Előadó: elnök 

 

1./ Roma Kulturális Nap megrendezése (az elmaradt május 01-ei Roma Kulturális Nap  

     helyett) 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a május 1. napjára tervezett 

Roma Kulturális Nap elmaradt több okból is. A településen két helyszínen is rendeztek 

majálist, az egyik a település Sajólád felőli végén volt, ahol egy magán ember szervezett a 

romák részére ünnepséget; a másik pedig az önkormányzat által is támogatott rendezvény volt 

a vasútállomásnál. Amikor tudomásukra jutott, hogy a romák részére  már szervezés alatt van 

a majális, úgy döntöttek, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat már nem tartja meg a 

tervezett Roma Nemzetiségi Kulturális Napot, de édesség vásárlásával támogatták a 

megrendezésre kerülő majálist. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az április 06-ai testületi ülésen döntöttek a rendezvény 

szervezéséről, meg lehetett volna tartani a Roma Kulturális Napot függetlenül bármilyen 

rendezvénytől. 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: egy támogatott rendezvény 

volt a romák között, ezért már külön nem akarták megtartani a Roma Kulturális Napot.  

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: felhívta a figyelmét a jelenlévőknek, hogy legközelebb, 

amikor rendezvényt szeretnének tartani, időben egyeztetni kell a helyszínt biztosítókkal és az 

előadókkal. Amennyiben egy  rendezvény elmarad, arról értesíteni kell azokat, akikkel 

előzetesen a szervezéskor egyeztettek. Amikor  rendezvényt szerveznek, időben kell a 

helyszínt lefoglalni, mert a közösséget érintő helyszínek másokat is érinthetnek. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a testületi ülést azért is 

hívták össze, hogy egy új időpontban rendezzék meg a Roma Kulturális Napot. Június  18-án 

az alsózsolcai sport pályán szeretnék megtartani a rendezvényüket és az előterjesztés szerint 

új előadókat szeretnének meghívni. A rendezvényre a sajókazai autentikus zenekart és 

tánccsoportot, a Dromara együttest, valamint a Fekete Gyémánt Palika fellépőt szeretnék, ha 

részt venne a rendezvényükön. Még egyeztetnek a fellépőkkel, hogy el tudják-e vállani, hogy 

a június 18-ai rendezvényen részt vesznek. A gyerekeknek akadályversenyt és játékos 

feladatokat szerveznek; a felnőtteknek kispályás labdarugó mérkőzést. A Polgármester urat és 

a Városüzemeltetés vezetőjét szeretnék megkérni, hogy ezen a napon biztosítsák az áramot a 

dobogóig, ahol a fellépések lesznek. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az együttműködési és a pénzügyi elszámolási rendnek 

megfelelően a rendezvénnyel kapcsolatosan írásba kell rögzíteni az előadókkal a 

megállapodásokat. Az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak eleget kell tenni a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és Alsózsolca Város Önkormányzatának is – a belső 

ellenőr ellenőrizni fogja, hogy a megállapodásban foglaltak szerint járnak-e el. Amennyiben 

az Együttműködési megállapodásban változtatás szeretnének minden évben, amikor 

felülvizsgálják és aláírják a megállapodást a kívánt változtatást jelezni kell. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a rendezvény 

lebonyolításához előleget vesznek fel, a vásárlásokat számlákkal igazolják. Az április 6-ai 

testületi ülés után felvett pénzből nem vásároltak mást, csak a  megrendezett majálist 

támogatták édességgel, amely  26.367,- Ft-ba került, a fennmaradó összeget most fizette be a 

házipénztárba.  

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: érdeklődött, hogy a nyomtatót, fénymásolót 

megvásárolták-e, mert arról is született döntés az elmúlt ülésen. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: még nem vásárolták meg az 

eszközöket. Készülnek  a rendezvényre és annak függvénye a vásárlás, hogy mennyi pénzük 

marad a kulturális nap megszervezése után. Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 

 

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 15/2016. 

(V.06.) Kt. határozata 2016. június 18. napján 

megrendezésre  kerülő Roma Kulturális Napról 



 3 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy  

 döntött, hogy 2016. június 18-án az Alsózsolcai Sportpályán 

Roma Nemzetiségi Kulturális Napot tartanak. 

A rendezvényen több fellépő kerül meghívásra: a sajókazai  

 autentikus zenekar és tánc csoport, Dromara együttes, Fekete  

Gyémánt Palika. 

A gyermekek részére játékokat, akadályversenyt; a felnőttek 

 részére kispályás labdarugó mérkőzést szerveznek. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Henrik elnök: kérte a képviselő-társát, hogy az áprilisban felvett 350.000,- Ft-ból 

megmaradt összeg felhasználásáról döntsenek, javasolta, hogy az új rendezvény 

lebonyolítására, illetve a technikai eszközök beszerzésére használják fel. 

 

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 16/2016. 

(V.06.) Kt. határozata 2016. június 18. napján 

megrendezésre  kerülő Roma Kulturális Nap pénzügyi 

vonzatáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy   

 döntött, hogy a 14/2016. (IV.06.) Kt határozatban foglaltak  

 szerint meghatározott pénzösszeget az új rendezvény lebonyolí- 

 tására, illetve technikai eszközök beszerzésére használja fel. 

  

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 12 óra 37  perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                   Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


