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7/2016. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat   

2016. június 22.-én 14.00 órakor  

megtartott üléséről 

 

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

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

dr. Havasi Titanilla a jegyző helyetteseként 

 

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

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelete a a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 29. § (2) bekezdése 

szerint a jegyzőt a távollétében az általa kijelölt ügyintéző helyettesíti. 
 

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 pontot tárgyalják meg, és a jegyzőkönyv hitelesítője Erdei-

Nagy Imre képviselő legyen. 

 

A Roma 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 Nap megrendezésének időpont változtatása, technikai okok miatt 

     Előadó: elnök 

 

 

1./ Roma Nap megrendezésének időpont változtatása, technikai okok miatt 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:   
Javasolta, hogy a Roma Nap megrendezésére technikai okok miatt 2016. június 25.-én 

kerüljön sor. Kérte, hogy szavazzanak a rendezvény új időpontjáról. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt. 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testületének 18/2016. (VI. 22.) Kt. határozata a 

Roma Nap megrendezésének időpont változtatásáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy 

döntött, hogy elfogadja a Roma Nap megrendezésének új 

időpontjaként 2016. június 25.-ét. 

 

          Felelős:     elnök 

          Határidő: 2016. június 25. 

 

 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 14 óra 34 perckor bezárta. 

 
 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                   Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

   dr. Havasi Titanilla 

  jegyzőkönyvvezető 


