
 1 

13/2016. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2016. december 13-án 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:  Szilágyi László polgármester, 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 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./ A 2017. évi munkaterv megtárgyalása 
     Előadó: elnök 

 

2./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása 
     Előadó: elnök 

 
3./ Egyebek 

 

1./ A 2017. évi munkaterv megtárgyalása 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete szükség szerint évente legalább négy ülést, illetve legalább 1 

közmeghallgatást tart. A munkatervet úgy tervezték meg, hogy a kötelező feladatok 

megtárgyalása időben történjen meg. Januárban a 2017. évi költségvetésről és az Alsózsolca 

Város Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról, májusban a 

2016. évi költségvetésük végrehajtásáról és a szociális és gyermekjóléti ellátások alakulásáról, 

szeptemberben  a közmeghallatással egybekötött testületi ülésen a 2017. I. félévi 

költségvetésről és decemberben a 2018. évi munkatervről terveznek testületi üléseket.  
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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 29/2016. 

(XII.13.) Kt. határozata az Alsózsolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkatervéről 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy az Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Alsózsolca  Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

2017. évi munkaterve 

 
2017. január 31.  (kedd) 13 óra 

1./ 2017. évi költségvetés tárgyalása 

     Előadó: elnök 

2./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti     

     együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

3./ Egyebek 

 

 

2017. május 2.  (kedd) 13 óra  
1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

     Előadó: elnök 

2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön 

     Előadó: Gondozási Központ vezetője 

3./ Egyebek 

 

 

2017. szeptember 5.  (kedd) 15 óra (Csillag Szolgáltató Pont) Közmeghallgatás 
1./ Tájékoztató a 2017. I. félévi költségvetésről  

     Előadó: elnök 

2./ Egyebek 

 

 
2017. december 12.  (kedd) 13 óra  
1./ A 2018. évi munkaterv megtárgyalása 

     Előadó: elnök 

2./ Egyebek 

 

 

 

2./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása 
    

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: feladatalapú támogatásban 

részesült a nemzetiségi önkormányzat 2016. III. negyedévében 167.427,- Ft összegben 

141.136,- Ft-ot szolgáltatási kiadásra 26.291,- Ft-ot egyéb külső személyi juttatásra  - 

rendezvényekre – irányoztak elő. Kérte, hogy az előterjesztés szerinti előirányzat 

módosításról 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 képviselő-testületének 30/2016. 

(XII. 13.) Kt. határozata a nemzetiségi 

önkormányzat 2016. évi költségvetés 

előirányzat módosításáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

2016. évi költségvetés előirányzat módosítást az 

alábbiak szerint fogadja el: 
        

Feladatalapú támogatás       

     
Bevételi előirányzat (Ft-
ban) 

          
Növekedés 
(+) Csökkenés (-) 

011140 
Országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége   

0916021 

Egyéb működési célú 
támogatások bevételei 
államháztartáson belülről-
központi kezelésű 
előirányzatok 167 427   

        

     
Kiadási előirányzat (Ft-
ban) 

          
Növekedés 
(+) Csökkenés (-) 

011140 
Országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége   

0533791 Más egyéb szolgáltatások   141 136   

051231 Egyéb külső személyi juttatások            26 291  26 291   

        

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: az önkormányzat 14.300,- 

Ft-ot átcsoportosított  szolgáltatási előirányzatból egyéb külső személyi juttatásra 

(rendezvényre).  Kérte, hogy szavazzanak az átcsoportosításról az előterjesztés szerint. 
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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 31/2016. 

(XII.13..) Kt. határozata a nemzetiségi 

önkormányzat 2016. évi költségvetési 

előirányzat átcsoportosításról 
 

      Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkor-

      mányzat képviselő-testülete úgy döntött,  

                 hogy a 2016. évi költségvetés előirányzat átcso-

      portosítást az alábbiak szerint fogadja el. 

 

 
        

Reprezentáció és egyéb külső személyi 
juttatás    

     
Kiadási előirányzat 
(Ft-ban)  

          Növekedés (+)   Csökkenés (-) 

011140 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

053371 Egyéb szolgáltatások    -        14 300     

051231 
Egyéb külső személyi 
juttatások           14 300       

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 2016. július 1. és szeptember 

30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a 

saját bevételek előirányzatának növelése miatt a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi 

költségvetési határozatában megállapított bevétel és kiadás összegét a mellékelt határozati 

javaslat szerint módosítja. Kérte, hogy szavazzanak a 9/2016. (II.08.) Kt határozat 

módosításáról. 

 

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 32/2016. 

(XII.13.) Kt. határozata a nemzetiségi önkormányzat 2016. 

évi költségvetés módosításáról 

 

A 2016. július 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, 

átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a nemzetiségi 
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önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló   9/20106. (II.08.) Kt határozatban 

megállapított költségvetési bevétel és kiadás összegét 

 

  Költségvetési bevételét 334.871 Ft-tal 

       Költségvetési kiadását 334.871 Ft-tal 

módosítja az alábbiak szerint: 

 módosított költségvetési bevétel: 1.116.557 Ft 

 módosított költségvetési kiadás: 1.130.715 Ft 

 a költségvetési egyenleg összege:         - 14.158 Ft 

             - ebből működési                            -  14.158 Ft 

                         felhalmozási                                    0 Ft 

 

állapítja meg. 

 

A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

   

       1.116.540 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

                   17 Ft Működési bevételek 

 

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 

 1.130.715 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

     76.928 Ft Személyi juttatások 

       4.983 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

 1.048.804 Ft Dologi kiadások 

  

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

Az önkormányzat módosított összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a 

határozat 1.1. melléklete alapján határozza meg. 

Az önkormányzat módosított bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint 

állapítja meg. 

A határozat  1.1 és 8. melléklete a jegyzőkönyv 4/a és 4/b. számú mellékletét képezi. 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

3./ Egyebek 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a november 10-ei testületi 

ülésen döntöttek arról, hogy decemberben 260.000,- Ft összegben a roma gyerekeket 

megajándékozzák. Az adventi időszakban, Mindenki karácsonya ünnepséget szerveznek, ahol 

megajándékozzák a gyerekeket. Egyházi, metodista és református énekkar fellépésével 

tervezik a műsort,  csak még a pontos időpontról és helyről nincs döntésük. Tervezik, hogy a 

Sportcsarnokban, vagy a Közösségi Házban tarják meg műsorukat. 
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Marcsikné Orosz Emese jegyző: javasolta, hogy mielőbb döntsék el a pontos helyszínt és az 

időpontot, hogy kellően fel tudjanak készülni az ünneplésre. Helyszínként javasolta még a 

Csillagpont Szolgáltató Központ  nagytermét. 

 

Szilágyi László polgármester: a roma családok és gyermekek részére a Metodista Templom 

is lehet helyszín a karácsonyi ünneplésre. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: időben eldöntik a karácsonyi 

műsor idejét és helyszínét és erről értesíteni fogják Polgármester Urat és Jegyző Asszony is, 

akiket ezúton is szeretettel meghívott rendezvényükre. 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 13 óra 28  perckor bezárta. 
 

 
  

Kmf. 

 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                        Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


