2/2017. sz. J e g y z ő k ö n y v
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. március 02-án 13 órakor
megtartott üléséről
Jelen vannak: Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Erdei-Nagy Imre
a 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 képviselőtestületének a Képviselő-testület Szervei 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,
Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester,
Érdeklődőként jelen van: -A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Horváth Henrik Alsózsolca Roma Város 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 meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra
és a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot Erdei-Nagy Imre személyében.
Napirend:
1./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása, kiegészítése
Előadó: elnök
2./ Jabloncai tábor szervezése
Előadó: elnök
1./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása, kiegészítése

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Horváth Henrik Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatosan elmondta, hogy a helyi
nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze a működési
támogatásból és a feladatalapú támogatásból. A feladatalapú támogatásra az a helyi
nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott
legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és ha a nemzetiségek

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására
nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére benyújtja. A
feladatalapú költségvetési támogatás két egyenlő részletben kerül folyósításra - a
költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig a kincstár útján. A Magyar Államkincstár
által vezetett Törzskönyvi Nyilvántartás jelenleg az alábbi kormányzati funkció kódot
tartalmazza Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában: 011140
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége. A feladatalapú
költségvetési támogatás elszámolásához egy további, az SZMSZ-ben az eddigiekben nem
szerepeltetett kormányzati funkció kód felvétele is szükséges, ezért a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását, annak 2. számú függelékkel történő kiegészítését
javasolta az alábbi funkció kóddal: 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és
támogatása. Javasolta továbbá, hogy a IV. címszó alatt a 2) bekezdést egészítsék ki, illetve
módosítsák azzal, hogy Alsózsolca Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat feladatellátásához a Csillag Szolgáltató Pont (Alsózsolca, Johanna út 9-11.
sz.) épületében biztosít irodahelyiséget berendezésével együtt ingyenesen a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat részére. Módosítási javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az V.
fejezet A nemzetiségi önkormányzat működése címszó 2) bekezdése egészüljön ki azzal,
hogy évente egy alkalommal az éves munkatervben meghatározott időpontban, a Csillag
Szolgáltató Pont épületében közmeghallgatást tart a nemzetiségi önkormányzat. A IX. A
nemzetiségi önkormányzat vagyona, bevételei, gazdálkodása címszó 5) bekezdése
módosuljon úgy, hogy az ellátandó és a kormányzati funkció szerint besorolt
alaptevékenységek kódjait és megnevezését a 2. sz. függelék tartalmazza. Kérte, hogy a
felsorolt módosításokról szavazzanak. Elmondta, hogy a módosításokat az egységes
Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítik, illetve kiegészítik.
A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
(III.02.) Kt. határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

5/2017.

1. Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 2/2012. (I. 30.) határozattal
elfogadott, és 16/2014. (X. 17.) határozattal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint:
A IV. A nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatásköre címszó 2) pontja az alábbira
módosul:
2) A helyi önkormányzat a Törvény 80. § (1) bekezdésében rögzített módon biztosítja
a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi
feltételeit. A Polgármesteri Hivatal (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.)
emeleti tanácskozó termét biztosítja az Alsózsolca Város Önkormányzata a
nemzetiségi önkormányzat számára.
Alsózsolca Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
feladatellátásához a Csillag Szolgáltató Pont (Alsózsolca, Johanna út 9-11. sz.)
épületében biztosít irodahelyiséget berendezésével együtt ingyenesen a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat részére.

Az V. A nemzetiségi önkormányzat működése címszó 2) bekezdése az alábbira
módosul:
2) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a Törvény 89. §-ában
meghatározott számú ülést tart. Évente egy alkalommal az éves munkatervben
meghatározott időpontban, a Csillag Szolgáltató Pont épületében közmeghallgatást
tart.
A IX. A nemzetiségi önkormányzat vagyona, bevételei, gazdálkodása címszó 5)
bekezdése az alábbira módosul:
5) Az ellátandó és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek kódjait és
megnevezését a 2. sz. függelék tartalmazza.
A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészül a 2. számú függelékkel az alábbiak
szerint:
„2. számú függelék
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”
2. Jelen határozattal Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2012. (I. 30.)
határozatával elfogadott, és 16/2014. (X. 17.)
határozattal módosított Szervezeti és
Működési Szabályzata módosul, illetve kiegészül.
3. Felhatalmazást kap az elnök arra, hogy a Magyar Államkincstárnál a változásbejegyzés
teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Az egységes Szervezeti és Működési szabályzat a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
2./ Jabloncai tábor szervezése
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Horváth Henrik Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: elmondta,
hogy 2017. április 7-8-9. napjára Jabloncára tábor szerveznek. Április 7-én reggel 9 órakor
indulnak és útban Jablonca felé helyi nevezetességeket tekintenek meg, Szendőrládon a roma
kulturális központot, a szalonnai román kori templomot, a hidvégardói kastélyt és a trianoni
emlékművet. Ellátogatnak a bodvalenkei roma freskófaluba. Ebédelni, gulyásozni Jabloncán
fognak. Vacsora előtt hitmélyítés, vacsora után pedig közös zeneléssel zárják a napot. Április
8-án hitmélyító programok, filmvetítés és hagyományőrző foglalkozások és kerékpártúra
szerepel a programjukban. Április 9-én reggeli után hitmélyítő gyakorlattal indítják a napot,
majd kerékpártúrát terveznek a közeli tóhoz, vagy futballozni fognak a közeli sportpályán.
Hazafelé Edelényben tervezik az ebédet, majd sétálnak az edelényi kastély kertjében. Délutáni
órákban fognak megérkezni a terv szerint Alsózsolcára. Ismertette a költségeket, amelyre
előre láthatóan költeni fognak: szállásra 70.000,- Ft-ot, buszra és a buszvezető napidíjára és

ellátására 65.000,- Ft-ot, megbízási díjra: 40.000,- Ft-ot, éttermi ebédre: 60.000,- Ft-ot és a
többi étkezésre: 25.000,- Ft-ot, amely összesen 260.000,- Ft. Már tavaly is voltak ebben a
táborban. A gyermekek részére nagy élmény volt a hitmélyítő és kulturális programok. Ezt a
helyet már régóta ismerik, jó a szervezőjük, jó a program és a helyi adottság. A gyermekek
gazdag programokon vehetnek részt. A táborozás révén sok gyermek eljuthat Szlovákiába,
építő jellegűek a programok és ha minden a tervek szerint halad, életreszóló élménnyel
térhetnek haza. Nyáron is szeretnék megszervezni ezt a tábort. Igyekeznek az önkormányzat
pénzével jól gazdálkodni, tenni a roma gyerekekért. Itt említette meg, hogy a Roma
Tehetségkutató versenyt március 07-én rendezik meg. Az előző időpont azért nem volt
megfelelő, mert a pedagógusok nem tudtak megjelenni, pedagógiai konferencia volt
ugyanabban az időpontban, ezért került elnapolásra a tehetségkutató verseny. Megkérte
polgármester urat, hogy vállalja el a zsűri elnöki tisztjét.
Szilágyi László polgármester: megköszönte és elvállalta a felkérést.
Horváth Henrik Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: kérte, hogy
az elhangzottak alapján szavazzanak a jabloncai táboroztatásról.
A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2017.
(III.02.) Kt. határozata Jablonca, hitményítő tábor szervezéséről és 260.000,- Ft költség
biztosításáról
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete úgy döntött, hogy a 2017. évi
költségvetése terhére 260.000,- Ft összeget biztosít a Jabloncára tervezett hitmélyítő tábor
költségeire. Jabloncán 2017. április 07-08-09. napján alsózsolcai gyermekek és kísérőik
táboroztatására, programok lebonyolítására, roma hagyományőrző foglalkozások
biztosítására, szállásra és étkezésre, valamint a programok lebonyolításával megbízott
vállalkozó megbízási díjára összesen 260.000,- Ft előleg felvételére jogosult az elnök.
A táboroztatás lebonyolítását követően az elnök az előleggel számlák ellenében elszámol.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke az ülést 13 óra 40 perckor bezárta.
Kmf.
Horváth Henrik
elnök
Koczka Imréné

Erdei-Nagy Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyvvezető

