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5/2016. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2016. május  17-én 13 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, 

Mácsai Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető 

 

Meghívottként jelen van:  Brünner István alpolgármester, Mácsai Mónika Melinda pénzügyi 

csoportvezető 

 

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 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. 

 

Brünner István alpolgármester:  érdeklődött, hogy Vadász Sándor jelezte-e távollétét. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  Vadász Sándor képviselő-

társuk nem jelezte távollétét; a meghívót és az előterjesztést a polgármesteri hivatal 

kézbesítője időben kézbesítette társuk  számára. Tudomásuk szerint külföldön dolgozik. 

 

Napirend: 

 

1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

     Előadó: elnök 

 

2./ Egyebek 

 

 

1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  Alsózsolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint 

tájékoztatta az önkormányzat tagjait. A 2015. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási 

előirányzat főösszegét Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 385 e Ft-ban 
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határozta meg. Az év folyamán a tagok tájékoztatást kaptak   a költségvetés teljesítéséről a 

féléves beszámolóban és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóban.  A módosításokat követően a 

költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 753 e Ft-ban állapították meg.  A 

bevételek alakulása:  2015. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 385 e Ft, módosított 

előirányzata 753 e Ft, melynek teljesülése 752 e Ft. Az összes bevételből a működési célú 

támogatások államháztartáson belülről 747 e Ft ebből működési támogatás 380 e Ft és 

feladatalapú támogatás 367 e Ft. Előző évi költségvetési maradvány 5 e Ft. A kiadásokról a 

következő tájékoztatást adta: a költségvetési kiadások eredeti előirányzata: 385 e Ft, 

módosított előirányzata: 753 e Ft, teljesülése: 735 e Ft melyből a működési kiadás: 438 e Ft. 

A felhalmozási kiadás 300 e Ft. Dologi kiadásokra 438 e Ft lett fordítva, ez az összeg 

fedezetet nyújtott a Nemzetiségi Önkormányzat működtetési költségeire, valamint roma 

kulturális rendezvények lebonyolítására. Felhalmozási, költségvetési kiadás összege 300 e Ft, 

mely tartalmazza komplett hangtechnikai berendezés beszerzését. A 2015. évi maradvány 14 

e Ft, amely 2016-ban szabadon felhasználható, mert nincs kötelezettségvállalással terhelt 

maradvány. Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni helyzetének 

alakulásáról a következőket mondta el: az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 

31-én 251 e Ft, mely 245 e Ft-tal  nőtt az előző évhez képest, azaz a nemzetiségi 

önkormányzat vagyona nőtt. A tárgyi eszközök állománya 236 e Ft, ami 236 e Ft, azaz 100%-

os növekedést mutat.  2015. december 31-én a nemzetiségi önkormányzat záró pénzkészlete 

14 e Ft. Kérte, hogy szavazzanak  a 2015. évi zárszámadás megtárgyalásáról  és 

elfogadásáról. 

 

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 

Képviselő-testületének   17/2016. (V.17) Kt. határozata  2015. 

évi költségvetési zárszámadásáról 

 

Az Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi 

Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 

és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot 

hozza. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát. 

747 E Ft Költségvetési bevétellel 

738 E Ft Költségvetési kiadással 

14 E Ft maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

 

A  Nemzetiségi  Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

- A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben 

foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
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- A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások 

mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és 

felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.  

- Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint a Nemzetiségi 

Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 

4. melléklet szerint fogadja el. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az 

éves létszámot az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

A Nemzetiségi Önkormányzat tagjai felhívják  az elnök figyelmét, hogy a költségvetési 

maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa. 

 

      Felelős:    elnök 

      Határidő: azonnal 

      A határozatot és  mellékleteit  a jegyzőkönyv  4.  számú melléklete   tartalmazza. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a 2015. évről szóló költségvetési zárszámadás tényadatokat 

tartalmaz, melyet a nemzetiségi önkormányzatnak meg kell tárgyalni és döntését határozatba 

kell foglalni. 

 

2. Egyebek 

 

Erdei-Nagy Imre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: nehezményezte, hogy amikor 

a Benedek Elek Tagiskola hegedű hangszeren játszó diákok zenéltek a karácsonyi műsorban, 

az önkormányzat részéről nem képviseltették kellőképpen magukat. A lakástűz kapcsán a 

jótékonysági koncerten szerepeltek ezek a diákok és szerinte kiváló műsort adtak elő. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: nem volt szándékos, hogy nem vettek részt a Benedek Elek 

Tagiskola karácsonyi ünnepségén. Amennyiben ő és polgármester úr is  meghívót kaptak 

volna, biztosan elmentek volna. A hegedűsöket ezen a rendezvényen hallotta először, akik a 

Sypmhonia Alapítvány keretében zenélnek. Az alapítványról és természetesen az ott tanuló, 

zenélő gyerekek létéről tudott, de most hallotta először őket zenélni. Nagyon ügyesek, 

fegyelmezettek voltak a gyerekek. A Metodista Egyház kórusának előadása is nagyon szép 

volt. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  a Sypmhonia Alapítvány 

keretében tevékenykedő gyerekeket törvényes keretek között el szeretnék vinni a nyári 

szünetben 3 napra zenei-énekes táborba, ahol roma nyelvű énekeket is tanulnának. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: érdeklődött, hogy kik szervezik meg a kirándulást, kik 

lennének a gyermekeket kísérő és felügyelő felnőttek. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: volt már olyan eset, hogy a 

komplex teleprogram keretében vitték el a gyerekeket nyaralni. 

 

 Marcsikné Orosz Emese jegyző: Alsózsolcán az alapítvány a Benedek Elek Tagiskolában 

2014. óta működik, iskolás korú gyermekek részére nyújt művészetoktatást. Az alapítvány 



 4 

célja nemcsak a tehetséggondozás, hanem az esélyteremtés. A tanulók csoportos 

zeneoktatásán kívül tanórán kívüli készség- és személyiségfejlesztő foglalkozásokon vesznek 

részt – jól működik az alapítvány programja. Javasolta, hogy Dojcsák Lászlónéval vegyék fel 

a kapcsolatot a nyári nyaraltatás kapcsán.  Több lehetőséget kell adni a tanulók 

szerepeltetésére. Visszatért arra a gondolatra, hogy amennyiben az intézmények 

programjaikra meghívják, igyekszik lehetőségéhez mérten jelen lenni. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Sypmhonia Alapítvány 

vezetőjével beszélt és tájékoztatta arról, hogy  újabb támogatást kaptak  és tovább fognak 

működni.  Szeretnék a tanulókat elvinni egy kirándulásra Kürtőspusztára, ahová a nemzetiségi 

önkormányzat tagjai is járnak rendezvényekre: missziós táborba, találkozóra   és felnőttként 

tanulják a roma nyelvet is.  

 

Erdei-Nagy Imre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: a Metodista Egyház 

kórusával szombaton lesz rádiófelvétel. 

 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 13 óra 26  perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 

 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                   Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


