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Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2017. március 22-én  15 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 képviselő-

testületének 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, 

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 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./ Tiszteletdíj megállapítása 

     Előadó: elnök 

 

2./ Egyebek 

 

Vadász Sándor nemzetiségi önkormányzat képviselője 15 óra 03 perckor megérkezett az 

ülésre. (A  Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő  tagjai: 3 fő) 

 

1./ Tiszteletdíj megállapítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3.  számú melléklete tartalmazza.   

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 109. § (1) 

bekezdése határozza meg, hogy a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, 

elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának – 



a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás 

veszélyeztetése nélkül – tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Részletesen 

ismertette, hogy a törvény szerinti rendelkezések alapján milyen összeg állapítható meg az 

elnök, elnökhelyettes és a tag számára. Javasolta, hogy az Njtv. tiszteletdíjra vonatkozó 

előírásait betartva 2017. április 01. napjától az alábbiak szerint kerüljön megállapításra az 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének és 

tagjának a tiszteletdíja  az elnök részére 20.000,- Ft/hó, az elnökhelyettes  részére 14.000,- 

Ft/hó és a képviselő részére 6.000,- Ft/hó mértékben. 

 

Vadász Sándor Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: 
nehezményezte, hogy az elnökhelyettes 8.000,- Ft-tal több összeget kapjon. A két tag 

munkája között nincs akkora különbség, hogy az elnökhelyettes annyival több tiszteletdíjat 

kapjon, mint az előterjesztésben szerepel. Lehet, hogy ez törvényes, de nem etikus. 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  
számításokat végeztek a pénzügyi csoportvezetővel, aki felvilágosította, hogy az 

előterjesztésben szereplő összegek bruttó összegek. 

 

Mácsai Mónika Melinda a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője: tájékoztatta 

a megjelenteket, hogy az előterjesztésben szereplő bruttó összegeket a jogszabály által 

meghatározott kötelező levonások terhelik, melyeket részletesen ismertetett. A munkáltatót 

a bruttó tiszteletdíjon felül 22 % szociális hozzájárulási adó terheli. 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  az 

elhangzottak ismeretében elgondolkodtató, hogy meg kell-e szavazni a tiszteletdíjat. 

 

Vadász Sándor Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: ha nem 

szavazzák meg a tiszteletdíjat, elnök úr gondolt-e más alternatívára. Véleménye szerint 

inkább az iskolásokat, óvodásokat kellene támogatni, ő nem tart igényt a tiszteletdíjra. 

  

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: eddig is 

dolgoztak tiszteletdíj nélkül, ezentúl is fognak dolgozni díjazás nélkül. A nemzetiségi 

önkormányzat fontosabb feladatokat is tud támogatni, például rendezvényeken a gyermekek 

ügyességét, tehetségét  jutalmazhatják. 

 

Erdei-Nagy Imre Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese: 
elmondta, hogy az elmúlt két évben igyekezett úgy dolgozni, hogy ahogyan azt egy 

elnökhelyettestől elvárható, példának említette a tehetségkutató versenyt.  

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  
javasolta, hogy egységben dolgozzanak és döntéseikben a roma embereket képviseljék. 

Kérte, hogy szavazzanak  az előterjesztésben foglalt tiszteletdíjról. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 1  igen és 2 nem  

szavazattal   nem támogatta az előterjesztés szerinti tiszteletdíj megállapítását. 

 

 



Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  kérte, 

hogy szavazzanak arról, hogy 2017. évre nem állapítanak meg tiszteletdíjat. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2  igen szavazattal   

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének  7/2017. 

(III.22.)  Kt. határozata 2017. évi tiszteletdíjról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy 2017. évre nem 

állapít meg tiszteletdíjat. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  emberileg 

megnyugtatónak tartja, hogy nem szavazták meg a tiszteletdíjat. Azt az összeget, amelyet 

tiszteletdíjként  akartak odaadni a tagoknak, inkább a gyermekek támogatására fogják 

fordítani. Itt jegyezte meg, hogy kérelmet fognak benyújtani a település önkormányzatához, 

hogy 260.000,- Ft-tal támogassák a jabloncai táboroztatást. Megkérte polgármester urat, hogy 

amennyiben kedve és ideje engedi, ő is vegyen részt a táboroztatáson.  

 

2./ Egyebek 

 

Vadász Sándor Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: a roma 

lakosok közül megkeresték, hogy vannak olyan emberek, akik havonta kapnak 3.000,- Ft 

támogatást a Szociális Bizottságtól. Sokan nehezményezik, hogy a közmunkások 

kapcsolattartásával megbízott brigádvezetők terrorizálják az embereket. Tűrhetetlen állapotok 

uralkodnak a közmunkások között, gusztustalanul beszélnek az emberekkel.  A közmunkások 

azt mondják, hogy a polgármester a felelős a kialakult helyzetért, mert ő bízta meg a 

brigádvezetőket. Őt is csak a késő esti órában merték felkeresni, mert félnek a bosszútól. A 

polgármester urat hibáztatják a kialakult helyzetért. Véleménye szerint Szilágyi László 

„mindenki polgármestere” ezért kérte, hogy álljon ki az emberek mellett, tegye meg a 

szükséges intézkedéseket.  

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  csak 

megerősíteni tudja a Vadász Sándor által elmondottakat. A múlt pénteken megkeresték, hogy 

nem jönne-e az önkormányzathoz dolgozni, nemcsak mint dolgozóhoz, hanem mint a 

nemzetiségi önkormányzat elnökéhez is fordultak. Olyan nagy az elégedetlenség, hogy még a 

médiát is értesíteni akarják a  közfoglalkoztatottak körébe kialakult tarthatatlan helyzetről. 

Azt beszélik, hogy az irányító szereppel megbízott brigádvezetőket a polgármester nevezte ki, 

akkor vonja is vissza ezektől az emberektől a bizalmat. 

 

Erdei-Nagy Imre Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese: a 

Vadász Sándor elmondott probléma mind igaz, ő is hallott ezekről a valós problémákról. 

 

Vadász Sándor Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: ő nem 

szeretne ártani a polgármesternek, ezért is vetette fel a közmunkások elégedetlenségét. Ami a 



közmunkások fegyelmezésével és megfélemlítésével kapcsolatosan elhangzanak a romák 

között  az gusztustalan, ennek véget kellene vetni. Polgármester úrnak azért mondja el ezeket 

a dolgokat, mert lehet hogy hozzá nem is jutnak el ezek a problémák. 

 

Szilágyi László polgármester: a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság 

feladatköre és véleményezési feladata a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatban szabályozásra kerültek. A bizottság zárt ülés keretén belül átruházott 

hatáskörben  dönt a beérkező támogatási kérelmekről. Nem feltételezi, hogy vannak olyan 

emberek, akik havi rendszerességgel kapnak támogatást, de amennyiben ez igaz lenne, akkor 

éljenek kifogással, tegyenek feljelentést. Véleménye szerint ez egy rágalmazás. A Szociális és 

Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságnak önálló döntési jogköre van a támogatások 

odaítélésekor. A  bizottsági tagok közül a jelenlévők közül több mint a felének  igen szavazata 

szükséges ahhoz, hogy támogassák  a jogszabályi előírásokat betartva a kérelmezőket. A 

közfoglalkoztatással kapcsolatosan elmondta, hogy a polgármester a munkáltató, aláírási 

jogokat gyakorló, de a munkaszervezéssel és a munkacsoportok vezetésére alkalmas személy 

megbízását a Városüzemeltetés vezetője végzi,  Ruzsvánszki László pedig közvetlenül 

irányítja a közmunkásokat. A közmunkások alkalmazása nem szociális alapon történek, mert 

a cél az, hogy a kitűzött  feladatokat  elvégezzék. A közmunkások munkaviszonyának 

megszüntetése sem ad hoc  módon történik. A közmunkások nem megfelelő munkavégzése, 

hiányzása esetében is két figyelmeztetés után történik meg  a munkaviszony megszüntetése. 

Az elhangzottak alapján most jutott tudomására, hogy a közmunkások sérelmezik a 

brigádvezetők stílusát. Neki, mint polgármesternek az az érdeke, hogy jól működjenek a 

dolgok. Ki fogja vizsgáltatni a munkavezetők dolgát. A munkavállaló és a munkáltató között 

megköttetett szerződés arról szól, hogy a vállalt feladatot el kell végezni. Emberi tartást 

igényel a munkavégzés, erkölcsi norma szerint kell dolgozni. Sem a munkavégzés, sem az 

irányítás nem történhet úgy az önkormányzatnál, hogy azt kifogásolni lehessen.  

 

Erdei-Nagy Imre Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese: a 

közmunkások úgy érzik, hogy velük bárhogyan lehet bánni. Szerinte egy vezetőnek példát 

kellene mutatni, mind a munka terén, mind emberként. 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  a 

közmunkások 90 %-a roma származású, a brigádvezetők is közülük valóak, ezért érthetetlen, 

hogy terrorizálják az embereket. Ördögi a kör, hiszen az lenne a cél, hogy közösen 

dolgozzanak, jól menjen a munka, nem uralkodni kellene, hanem irányítani. Véleménye 

szerint szabályozni kellene a brigádvezetőket, mert nem helyes, hogy mindenkinek azt kell 

csinálni, amit ők mondanak. 

 

Szilágyi László polgármester: ha névtelenül vádaskodnak, nem tudnak segítséget nyújtani. 

Fel kell vállalni azt, hogy probléma van a közmunkások brigádvezetőivel. A felmerülő 

problémákról nem hallott, a közmunkaprogramban résztvevők közvetlen irányítójától 

Ruzsvánszki Lászlótól nem hallott erről a gondokról. A most elhangzottak kivizsgálását 

kezdeményezi. A közfoglalkoztatásban bekövetkező változásokról beszélt.  A tervek szerint 

2018. nyarától három éven belül legfeljebb  12 hónapig lehet majd közfoglalkoztatási 

státusban maradni. A szakképzettséggel rendelkezők csak abban az  esetben vonhatók be a 

közfoglalkoztatásba, ha a járási hivatal közvetítési kísérlete három alkalommal sikertelen volt, 

vagy 3 hónapig nem tudott a hivatal az álláskereső számára megfelelő állást felajánlani. A 25 

év alatti fiatalok ezentúl csak abban az esetben kerülhetnek majd közfoglalkoztatásba, ha az 

ifjúsági garancia rendszerben megvalósuló munkaerőpiai program nem kíván számukra reális 

egyéb lehetőséget. 



 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  előre is 

megköszönte polgármester úr pozitív hozzáállását a közfoglalkoztatottak ügyében kialakult 

helyzettel kapcsolatosan. 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 16 óra 10  perckor bezárta. 
 

 

Kmf. 

 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                   Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

   Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


