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12/2016. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2016. november 17-én 08 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 meghívóban szereplő napirendi pontot 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./ 2015. évi működési támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolóval kapcsolatos  

     hiánypótlás 

     Előadó: elnök 

 

1./ 2015. évi működési támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolóval kapcsolatos  

     hiánypótlás 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  Az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya az Alsózsolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi működési támogatásának felhasználásáról benyújtott 

beszámolóját ellenőrizte és hiányosnak találta. A 2014. évben megrendezésre került  

Mindenki karácsonya rendezvényén az Alsózsolcai Közösségi Házban lévő zongorát  

megrongálták. A 2015. február 10-én megtartott ülésen,  a költségvetés tervezésekor 

elhangzott, hogy a 2015. évi költségvetés teljes összegét dologi kiadásra kívánják 

felhasználni, melyről alaki határozat formájában  döntöttek is, de a dologi kiadások részletes  

felsorolása csak a jegyzőkönyvben szerepel, többek között a zongora javíttatása is. A zongora 

javíttatásának pontos költsége: 36.830,- Ft volt, de a jegyzőkönyvben kb. 40.000,- Ft összegű 

javíttatási költség szerepelt. A  számlát a Sound Master Bt állította ki, melyet a Polgármesteri 

Hivatalban leadtak.  
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Marcsikné Orosz Emese jegyző: a 2/2015. sz. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

jegyzőkönyve ténylegesen tartalmazza az elhangzottakat. A 2015. február 10-én megtartott 

ülésen az elnök részletesen ismertette a 2015. évre tervezett dologi kiadásokat, melyek között 

szerepelt a kb. 40.000,- Ft összegben a zongora javíttatás költsége is. A 2015. évi költségvetés 

tervezésekor a nemzetiségi önkormányzat 2/2015. (II.10.) Kt határozatában úgy döntött, hogy 

a 385.000,- Ft bevételt teljes összegében dologi kiadásra fordítják. A szavazás feltevésekor és 

az alaki határozat meghozatalakor a részletes dologi kiadások nem kerültek felsorolásra. A 

zongora javíttatásáról szóló számlát az elnök a Polgármesteri Hivatalban leadta. Javasolta, 

hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztályára 

hiánypótlásként a jegyzőkönyv hiteles másolatát küldjék be, ezzel is igazolva, hogy a zongora 

javíttatásáról beszéltek, ezzel a költséggel, kiadással számoltak a 2015. évi költségvetés 

tervezésekor, csak nem született róla alaki határozat. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: egyetértett Jegyző Asszony 

hozzászólásával. Polgármester és alpolgármester úr is jelen volt ezen az ülésen, ténylegesen 

beszéltek a zongora javíttatásáról, csak az kerülte el a figyelmüket, hogy erről tételesen kellett 

volna szavazni és alakszerű határozatot hozni. Kérte, hogy az elhangzottak alapján 

szavazzanak a hiánypótlásról. Amennyiben képviselő-társa egyetért azzal, hogy 

hiánypótlásként nyújtsák be a 2/2015. sz. jegyzőkönyvet – szavazzanak. 

 

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 28/2016. 

(XI.17.) Kt. határozata a 2015. évi működési támogatás fel- 

 használásáról benyújtott beszámoló hiánypótlásáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az  

 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi 

Támogatások Osztály által kért 2015. évi működési támogatás 

hiánypótlására az alábbi döntést hozta: 

A 2/2015. sz. Jegyzőkönyv hiteles másolatát csatolja a  

hiánypótláshoz. A jegyzőkönyv részletesen tartalmazza,  

hogy Mindenki karácsonya rendezvényen megrongálódott  

Közösségi Házban lévő zongora javíttatása kb 40.000,- Ft-ba 

 került, ezzel az összeggel csökken a felhasználható dologi 

 kiadásuk. 

A 2/2015. (II.10.) Kt határozat tartalmazza, hogy a 2015. évi 

 költségvetés teljes összegét dologi kiadásra különítik el. Alak- 

 szerű határozat nem született a zongora javításáról, de a 

jegyzőkönyv tartalmazza a dologi kiadások között a zongora  

 megjavíttatását, melyet számlával igazoltak. 

 

A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a hiánypótlást  

határidőre nyújtsa be. 

 

Felelős: elnök 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 08 óra 17  perckor bezárta. 
 

 
  

Kmf. 

 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                   Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


