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Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 10-én  

15
00 

órakor  megtartott Közmeghallgatással egybekötött ülésről, melyet 

az Alsózsolca, Johanna út 9-11. szám alatti Csillag Szolgáltató Pont nagytermében  

tartottak meg 

 

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

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

Havasi Titanilla köztisztviselő, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIV. törvény   

80. § (4) bekezdése szerint a jegyző megbízottja  

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló  17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 29. § (2) 

bekezdése szerint a jegyzőt a távollétében az általa kijelölt ügyintéző helyettesíti. 

 

Az ülésre meghívót kapott: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, 
Marcsikné Orosz Emese jegyző, Fenyő Márk az Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetője, 

Fodor Ákos képviselő-testületi tag 

 

Meghívottként jelen van: Brünner István alpolgármester, Fenyő Márk az Alsózsolcai 

Városüzemeltetés vezetője, Fodor Ákos képviselő-testületi tag 

 

Érdeklődőként jelen van: 4 fő 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: köszöntötte a megjelenteket 

a Közmeghallgatással egybekötött ülésen. 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 napirendi 

pontok tárgyalása után kerül sor a Közmeghallgatásra. A  jelenlévőket kérte, hogy 

amennyiben észrevételük van – ezt ekkor tegyék meg. 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2  igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokra  és a 

jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot. 

Napirend: 

1./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről és a közfoglalkoztatás helyzetének      

      alakulásáról 

     Előadó: elnök 

 

2./ Egyebek      

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről és a közfoglalkoztatás helyzetének      

      alakulásáról 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. és 4.  számú mellékletét képezi. 



Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: megkérte Fenyő Márk urat, 

az Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetőjét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 

közfoglalkoztatás helyzetének alakulásáról. 
 

Fenyő Márk az Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetője: jelenleg közel 250 közfoglalkoz-

tatottakkal dolgoznak a város területén, de szinte napi szinten változik ez a létszám. 

Közfoglalkoztatás keretén belül köztisztasági feladatok, belterületi utak karbantartása, 

kátyúzása, csapadékvíz elvezetésének biztosítása, külterületi földutak rendbetétele, illegális 

hulladéklerakó felszámolása történik meg. Ezek után részletesen ismertette a hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatásban résztvevőket:  a Startmunka programban: 150  fő, később 

pedig újabb 100 fő; Mezőgazdasági mintaprogramban 30 fő, Földút mintaprogramban 5 fő, 

Illegális hulladék felszámolás mintaprogramban 5 fő és Útőr mintaprogramban 5 fő. A 

városüzemeltetés I. telephelyén térkőgyártás történt folyamatosan. Az elkészült térkövek 

Alsózsolca területén kerültek felhasználásra, a fel nem használtak pedig raktározásra kerültek. 

A városüzemeltetés II. telephelyén az udvar betonozása történt meg. A közfoglalkoztatottak 

aktívan részt vesznek az önkormányzat tulajdonában álló földterületeken a 

zöldségtermesztésben, mely a Központi Konyha alapanyag ellátását segíti. Három különálló 

földterületen zöldborsó, zöldbab, cukkini, burgonya, hagyma termesztése valósult meg. Az 

újonnan telepített fóliasátorban paprika, paradicsom és fűszernövények kerültek termesztésre. 

A fóliasátor területén található ingatlan teljes egészében felújításra került, az előtt található 

terület parkosítása valósult meg. Az Energiafűz ültetvény folyamatos gondozása történt meg.   

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Sajón túli parlagon álló földterület előkészítése, 

gaztalanítás, bozót irtás történt meg a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók bevonásával.   

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: megköszönte az 

intézményvezetőnek a beszámolót. Tudja, hogy sok munkát végeznek a közfoglalkoztatottak 

irányításával. Vannak problémák, oda kell figyelni az emberek munkavégzésére, 

magatartásbeli problémáikra, a fegyelmezésekre. Az embereknek meg kellene becsülni, hogy 

a közmunka programokban részt vehetnek, mert hallomások szerint 2018. évtől ez a lehetőség 

vagy megszűnik, vagy nagyon kevesen vehetnek részt a közfoglalkoztatásban. 

Brünner István alpolgármester: a térkőgyártással kapcsolatosan elmondta, hogy Sajóládon 

volt a képzés, mert ott már folyamatosan gyártják a térkövet. Probléma az, hogy folyamatos a 

személyi változás, így nehéz olyan brigádot létrehozni, akik szaktudással és szorgalommal jó 

minőségű térkövet gyárthatnának. Kellene tudás, affinitás, tehetség és szorgalom ahhoz, hogy 

olyan szinten tudjanak térkövet gyártani, hogy piacképesen árulhassák. A közel 250 

közfoglalkoztatott közül nagyon kevés az iskolázott; kevés ember az, akivel értékteremtő 

munkát lehet végeztetni. Azok a közfoglalkoztatottak akik jól dolgoznak, tudnának haladni; 

produktív munkát végeznek előbb-utóbb munkát találnak, elhelyezkednek a közeli 

munkahelyeken. A közmunkások munkamoráljáról is szólt: sokat kell fegyelmezni, 

figyelmeztetni, a munkába járással, a munkakezdéssel sok probléma van. A vezetőkkel 

szembeni tiszteletlenségről is beszélt. 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: ténylegesen kevés az olyan 

ember, akikkel dolgozni lehet. 

Brünner István alpolgármester: elnök úr beszélt arról, hogy 2018. évtől nem lesz 

közfoglalkoztatás. Erről nincs tudomásuk, csak sejteni lehet, hogy lesz változás. 2020 az 



Eurós pályázatok ciklusának vége, ettől az időponttól lehetnek változások. Az tény, hogy az 

országnak  önerőből nehéz lesz az emberek közfoglalkoztatását kigazdálkodni. Kormányzati 

cél, hogy a közfoglalkoztatás út lenne a munka világához. Aki becsületesen dolgozik, 

megállja helyét a munkahelyén, el tud helyezkedni.  

Erdei-Nagy Imre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: ő is tapasztalja, hogy azok az 

emberek, akik jól dolgoznak közfoglalkoztatottként előbb-utóbb el tudnak helyezkedni. 

Sajnos sok a romák között akik semmiféle képesítéssel nem rendelkeznek, azok 

megmaradnak a közmunkaprogramban. 

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

arról, hogy a közfoglalkoztatás helyzetének alakulásáról készült tájékoztatókat, amelyet a 

Polgármesteri Hivatal jegyzője és az Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetője készített el – 

fogadják el. 

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 26/2016. 

(XI.10.) Kt. határozata a Közfoglalkoztatás helyzetének ala- 

kulásáról Alsózsolcán tájékoztató elfogadásáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a  

Polgármesteri Hivatal jegyzője és az Alsózsolcai  

Városüzemeltetés vezetője által készített, Közfoglalkoztatás 

 helyzetének alakulásáról Alsózsolcán tárgyú tájékoztatót. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

2./ Egyebek 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: lakossági bejelentés érkezett 

feléjük, hogy Szomolya Barbara a Jobbik Szervezet tagja gépkocsiból a gyermekeket 

fényképezi. Véleménye szerint  nem engedhető meg a fényképek készítése, törvényileg sértő, 

hogy fényképeket készítenek a kiskorú gyermekekről. Oda kell figyelni az ilyen és hasonló 

dolgokra. A kastély és az iskola között készítették a fényképeket, szerinte az ilyen dolgok 

nem vezetnek jóra. 

Brünner István alpolgármester: ezzel kapcsolatosan nem tud nyilatkozni, nem hallott a 

dolgokról. 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: tájékoztatta a megjelenteket, 

hogy képviselő-társával történt egyeztetésük  alapján  december hónapban mikulásra vagy 

karácsonyra ünnepséget szeretnének szervezni. Közel 260.000-270.000,- Ft-ja van a 

nemzetiségi önkormányzatnak, terveik szerint 10.000,- Ft körüli összeget  bankszámlán 

fognak hagyni. Beszélt arról is, hogy telefonon értesítették az önkormányzatukat, hogy 

Sátoraljaújhelyről adományként közel 8 tonna ruhát kapnának. A lehetőségnek nagyon 

örülnek, hiszen nemcsak a roma családok részére oszthatnának ruhákat, hanem más rászoruló 



személyek részére is. Az adományozók a ruhaneműket térítésmentesen biztosítják,  de a 

szállításról nekik kellene gondoskodni. Kérte alpolgármester urat és a Városüzemeltetés 

vezetőjét, hogy támogassák önkormányzatukat azzal, hogy Sátoraljaújhelyről az adományt az 

önkormányzat gépjárművel szállíthatnák  el Alsózsolcára. Amennyiben térítésmentesen el 

tudnák hozni a ruhaneműket,  nagy segítség lenne számukra. 

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a Városüzemeltetés gépjárműve 1 tonna ruhanemű 

szállítására lenne alkalmas.  Javasolta, hogy konkrétan beszéljék meg az adományozókkal, 

hogy ténylegesen mennyi ruhaneműt kapnak és melyik időpontban kerülhet szállításra az 

adomány. 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  3 tonna ruhanemű 

elszállítására gondolt, ez a mennyiség ráférne Alsózsolca lakosságára. Már érdeklődött, hogy 

a közel 160 km oda-vissza útra 15.000,- Ft bérleti díjat kellene fizetni egy autóért és 

természetesen az üzemanyag költséget. Amennyiben az város önkormányzata partner lenne a 

szállításban, nagy segítséget jelentene számukra. 

Fenyő Márk az Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetője: javasolta, hogy polgármester úrral 

egyeztessenek, hogy  az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművet az adomány 

szállításához térítésmentesen biztosítsa az önkormányzat. 

Brünner István alpolgármester: a jövőre nézve azt javasolta, hogy felelősségteljes pénzügyi 

gazdálkodást folytassanak. Amennyiben jól terveznek és kiviteleznek több összeget tudnának 

karitatív tevékenységre fordítani.  A szállításhoz kért gépjármű térítésmentes engedélyezése a 

polgármester hatáskörébe tartozik, vele kell felvenni a kapcsolatot, de ők is jelezni fogják az 

itt elhangzott felvetést. 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: véleménye szerint a 

nemzetiségi önkormányzat jól gazdálkodik, 2014. évben  közel 800.000,- Ft-ért osztottak ki 

év végén csomagot. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként partnerként kezeli 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületét, ezért is kért segítséget a ruhaneműk 

elszállítása ügyében. Igyekeznek úgy dolgozni, hogy a törvény előírásait betartsák.  

Brünner István alpolgármester: a két önkormányzat kötött egymással egy együttműködési 

megállapodást, melyet úgy gondol, hogy mindkét fél betart. Arra világított rá, hogy év elejétől 

úgy kell gazdálkodni, hogy az év végi ajándékozásra tartalékoljanak. Tervezni  kell az 

ajándékozottak számával és ennek alapján eldöntheti,  hogy mit szeretnének ajándékozni. 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: közel 1000 roma gyerek 

van, akinek szeretnének valamit ajándékozni vagy mikulásra, vagy karácsonyra, ezért is 

örülnek annak a lehetőségnek, hogy kapnak ruhaadományt, mert azt is szétoszthatják a 

rászorultak között. 

Brünner István alpolgármester: a szétosztható összeg ismeretében gondolkodhatnak egy 

tábla csokoládéban is. Az előbbi véleménynyilvánításával azt szerette volna közvetíteni, hogy 

az önkormányzat elnöke egy felelős vezető, akinek egész évben megfontoltan kell 

gazdálkodni a nemzetiségi önkormányzat pénzével. 

Erdei-Nagy Imre  a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: úgy érzi, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat pénzével jól gazdálkodnak. Rendezvényeket tartanak, jól dolgoznak. Az 

adomány felajánlásával nem tervezhettek, ezért nem is tervezhettek az elszállítás költségével 



sem. A ruhák szétosztásánál nemcsak a roma lakosokra gondoltak. Segítséget fognak kérni a 

ruhaneműk lakossághoz történő eljuttatásában a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól, 

akikkel már együttműködtek hasonló ügyben.  

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

arról, hogy 2016. decemberében a számlájukon lévő összegből 260.000,- Ft-ból ajándékozzák 

meg a roma gyerekeket Mikulás vagy Adventi műsor keretében. 

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 27/2016.      

                                               (XI.10) Kt. határozata év végi ajándékozásról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy  2016. decemberében 260.000,- Ft összegben a 

roma gyerekeket megajándékozzák Mikulás vagy Adventi 

műsor keretében. 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

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

Közmeghallgatás keretében amennyiben észrevételük, véleményük, illetve javaslatuk van, azt 

tegyék meg. 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 15 óra 50  perckor bezárta. 

 
  

Kmf. 

 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                       Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 


