
6/2017. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2017. május 08-án  15 órakor  

megtartott üléséről 

 

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

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Vadász Sándor a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselője (A jelenlévő képviselők száma: 3 fő), Marcsikné Orosz Emese 

jegyző 
 

Az ülésre meghívót kapott: Szilágyi László polgármester,  Mácsai Mónika Melinda 

pénzügyi csoportvezető 

 

Meghívottként jelen van: Dojcsák Lászlóné az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és 

AMI  Benedek Elek Tagiskolájának  vezetője, Gál Viktória mk. vezető, Oroszné Verba 

Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Zámbó Attiláné családsegítő, Mácsai 

Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető 

 

Érdeklődőként jelen van:  -- 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 
Horváth Henrik Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: köszöntötte 

a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 3 fő jelenlétével határozatképes, azt 

megnyitotta.  Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közé kerüljön 

felvételre a Benedek Elek tagiskolával kapcsolatos kérés, melyet a mai ülésen megjelent 

Dojcsák Lászlóné Tagiskola vezetője kíván előadni. Ő a maga részéről támogatja ezen 

indítványt. Kérte szavazzanak arra vonatkozóan, hogy vegyék fel a mai ülés napirendi pontjai 

közé a Benedek Elek Tagiskolával kapcsolatos, mai ülésen előterjesztésre kerülő kérelem 

megtárgyalását, valamint arra vonatkozó javaslatát, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítője,  

Vadász Sándor képviselő legyen. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 3  igen szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv 

hitelesítőre tett javaslatot Vadász Sándor személyében. 

 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3  igen szavazattal  a 

napirendi pont felvételére vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének  9/2017. 

(V.08.)  Kt. határozata napirendi pont felvételéről 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy az Alsózsolcai 

Herman Ottó Általános Iskola és AMI  Benedek Elek Tagiskolájának  vezetőjének kérelmét  

az  ülés napirendi pontjai közé felveszi. 

 



Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

 
Horváth Henrik Alsózsolca  Város Roma  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: kérte,  

hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül vegyék le  Alsózsolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése  zárszámadásának megtárgyalását.  Alsózsolca 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló adatszolgáltatási 

kötelezettsége jogszabály szerint 2017. március 20-a.  A Magyar Államkincstár által 

üzemeltetett KGR K11 rendszer hibái és program módosítások következtében a beszámoló 

leadási határidejét módosították 2017. április 20-ra. Majd további hibák és verzióváltások 

miatt azt a tájékoztatást nyújtotta a Magyar Államkincstár, hogy egy későbbi időpontban 

újabb verzióváltást fognak végrehajtani a programon és egyenlőre a leadási határidő 

ismeretlen. Mivel a zárszámadás alapja a Magyar Államkincstár által jóváhagyott éves 

költségvetési beszámoló, ezért javasolta  a zárszámadás tárgyalását az  ülés napirendi pontjai 

közül levenni. A zárszámadást az Áht. alapján május 31-ig kell elfogadni, ezért javasolta hogy 

azt egy későbbi időpontban tárgyalják meg. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3  igen szavazattal   

az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének  10/2017. 

(V.08.)  Kt. határozata napirendi pont levételéről 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy Alsózsolca Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  zárszámadásának megtárgyalását 

leveszik a napirendi pontok közül. 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  3.  számú melléklete tartalmazza.  
 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város Roma  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: kérte, hogy 

a módosításokkal fogadják el a napirendi pontokat. 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 3  igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat 

az alábbiak szerint: 
 

 

Napirend: 

 
1./ Benedek Elek tagiskolával kapcsolatos kérelem megtárgyalása 

     Előadó: elnök 

 

2./ 2016. évi költségvetési átcsoportosítás 

     Előadó: elnök 

 



3./ Gondozási Központ beszámolója 

     Előadó: Gondozási Központ vezetője 

 

4./ Egyebek 

 

1./ Benedek Elek tagiskola kérelmének megtárgyalása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  4.  számú melléklete tartalmazza.  

 

Dojcsák Lászlóné a Benedek Elek tagintézmény vezetője: elmondta, hogy a 2012. évtől a 

Benedek Elek tagintézmény alapfeladatai közé tartozik a magyar nyelvű nemzetiségi oktatás, 

- ami a pedagógiai program elég nagy részét képezi -, és magába foglalja a népismeretet, a 

roma kultúra hagyományainak ápolását, roma népmesékkel való ismerkedést, a nemzetiségi 

oktatás keretein belül a rajz és kézműveskedést. A nemzetiségi oktatás harmadik területe az 

egészségnevelés, mely oktatás a rajz órán kívül heti 1 órában történik, szintén kidolgozott 

tanmenet szerint, könyvek, füzetek használatával történik az oktatás. Sajnálatos módon, 

amikor a tankerület az önkormányzattól átvette az iskolákat, a tagintézmény 

alapdokumentumából kimaradt a nemzetiségi oktatás, amely azonban a tantervükben azóta is 

benne van. Felelős nincs, de sajnálatos módon ez kimaradt az alapdokumentumból. Van 

biztosítva ennek oktatására óraszám és a pedagógusok óraszámában is szerepel. Ezért kérte a 

tankerület, hogy minden fórum fogadja el a tagintézményben folyó nemzetiségi oktatást. 

Elmondta, hogy mind a diákönkormányzat, mind a szülői munkaközösség és  Alsózsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete is elfogadta, hogy ez az oktatás a tagintézményben 

ne szűnjön meg, továbbra is folytatódjon, ezért kéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, 

hogy ez a testület is fogadja el és támogassa a tagintézményben jelenleg is folyó nemzetiségi 

oktatást. Kiemelte, hogy az ott tanuló gyermekek érdekében is fontos ennek az oktatásnak a 

folytatása. Elmondta, hogy a tankerület kérése, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

nemzetiségi oktatásra vonatkozó döntését tartalmazó jegyzőkönyvből kérnek 1 db hitelesített 

példányt, a döntést tartalmazó hitelesített határozat-kivonatot, és 2 db  jelenléti ívet. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3  igen szavazattal  

az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat   11/2017. (V.08.)  határozata az 

Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  Benedek Elek 

Tagiskola átszervezésének véleményezéséről 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  az Alsózsolcai Herman Ottó Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskola átszervezése körében 

megvalósítandó alapfeladat bővítését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

83. §-ában foglaltak figyelembevételével támogatja. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2./  2016. évi költségvetés előirányzatának átcsoportosítási javaslata 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  5.  számú melléklete tartalmazza.   



Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a 2016. évi 

IV. negyedéves átcsoportosításra az év végi rendezés miatt került sor. Dologi  előirányzatából 

személyi juttatások előirányzatára került átcsoportosításra 161.041,- Ft, a rendezvények miatt.  

Kérte a testület tagjait, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal fogadják  el  az előirányzat 

módosítási javaslatot. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

   

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

szavazattal  az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének  12/2017. 

(V.08.)  Kt. határozata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

előirányzat átcsoportosításáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának az alábbiak szerint elfogadja  a 

2016. évi költségvetésről szóló  9/2016. (II.08.) Kt határozat előirányzat átcsoportosítását. 

      

  

        Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
  

        Év végi rendezés 
      

     

Kiadási előirányzat 
(Ft-ban) 

 

     
Növekedés (+) 

 
Csökkenés (-) 

011140 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

 053371 Egyéb szolgáltatások 
    

 149 524     

053511 
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 
adó  

 
 14 146     

051231 Egyéb külső személyi juttatások 
 

 161 041     
  0533781 Pénzügyi, befektetési díj 

 
 2 629     

  

         

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

  

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: kérte, hogy 

szavazzanak a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról az 

előterjesztés szerint. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

   

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

szavazattal  az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  13/2017. (V.08.) Kt. határozata a 

nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról 

 



A 2016. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, 

átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a nemzetiségi 

önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló   9/2016. (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 

   237.969 Ft Személyi juttatások 

       4.983 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

   887.763 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. 

 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

Vadász Sándor Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: az iménti 

szavazásainak indoklásaként elmondta, hogy amiben Ő nem vett részt, azt a maga részéről 

nem tudja megszavazni, mert sem a 2015. évről, sem pedig a 2016. évi kiadásokról 

részleteiben nincs tudomása, ezért ezt a beszámolót nem tudja elfogadni. Elmondta, Ő ezt úgy 

tudná elfogadni, ha az részletesen tartalmazná az egyes kiadási tételeket. Mivel Ő semmit nem 

tud ezekről a pénzköltésekről, hogy a másik két Roma önkormányzati tag mire költik el a 

pénzt. Kiemelte, hogy Ő minden ülésen részt vett, még sincs tudomása arról, hogy a másik két 

társa mire költi el a költségvetés által biztosított összeget. Ő ezt úgy tudná elfogadni, ha 

részletesen tartalmazná az előterjesztés a felhasználásokra fordított összegeket. Őt nem 



tájékoztatják megfelelően az elköltött összegekről. A másik két társa egymás között dönt 

mindenről, mintha Ő nem is lenne képviselő.  

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a 

konfliktus elkerülése miatt szükségesnek tartotta kiemelni, hogy Vadász Sándor képviselő 

társának minden kisebbségi ülésről tudomása kell, hogy legyen, mivel minden ülésről kiment 

a meghívó képviselő társa részére. Arról viszont Ő nem tehet, ha a képviselő nem vesz részt a 

rendezvényeken. Az, hogy Ő nincs jelen, az azt jelenti, hogy nem hajlandó együttdolgozni a 

csoporttal. Elmondta, hogy mind a Roma kultúra napja, mely a Sportpályán került 

megrendezésre, mind pedig a Wesley téren megrendezésre került egyházi napról volt 

tudomása Vadász képviselőnek, kiküldték részére a meghívót, ennek ellenére nem vett részt 

ezeken a rendezvényeken.   

 

Vadász Sándor Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: kiemelte, 

hogy a rendezvények előtt 1 nappal kapta meg a részére kiküldött meghívókat. 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: felhívta a 

figyelmet arra, hogy Vadász Sándor képviselő társának munkahelyi elfoglaltsága miatt tették 

a kisebbségi ülések kezdési időpontját 15 órára. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: elmondta, hogy a kisebbségi önkormányzat tagjai közül 2 

képviselőnek e-mailban küldik ki a meghívókat, Vadász Sándor képviselő részére pedig, 

kérésének megfelelően, papír formában, tértivevénnyel kerül kiküldésre az anyag.  

Emlékeztetett arra, hogy a legutolsó alkalommal is a képviselő úr kérésére került 15 órára 

összehívásra az ülés. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem a zárszámadás, most nem a 

költségvetést kell elfogadni, hanem a költségvetés 1-2 sorának az átcsoportosítására 

vonatkozik a döntés. 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  kiemelte, 

hogy akkor lenne jogos ez a felvetés, ha nem tették volna meg azt, amit képviselő társuk 

kért. Azonban amikor Vadász Sándor képviselő felvetette a 15 óra kezdési időpontot, azóta 

próbálják úgy alakítani, hogy az ülések kezdési ideje az Ő kérésének megfelelően történjen.  

 

3./ Gondozási Központ beszámolója 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6.  számú melléklete tartalmazza.  

 

Oroszné Verba Julianna a Gondozási Központ vezetője: elmondta, hogy terjedelmes és 

részletes beszámolót készített, statisztikai adatokkal alátámasztva. Ez a beszámoló nemcsak 

kizárólag az intézményük munkájáról szól, hanem tartalmazza azok munkáját is, akik 

települési szinten a jelzőrendszerben részt vesznek.  A beszámoló 23. oldalán kerültek 

felsorolásra azon problémák, mint pl. a kábítószer-fogyasztás, iskolába nem járás, 

fiatalokkorai szexuális élet, a szülői érdektelenség. Alapvető probléma, hogy hiányoznak az 

illemhelyek, a kóbor kutyák elszaporodása, a hulladéktároló edényzetek hiánya. A szülők 

meggyőzésében kérik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségét, mert ezzel ők nem 

fognak tudni egyedül megbirkózni, annak ellenére hogy nagyon jó szakemberek dolgoznak 

az intézményekben. 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: elmondta, 

hogy teljeskörű beszámolót kaptak a témakör kapcsán, reméli hogy partnerként tudnak 



beszélni a felvázolt problémákról. Rámutatott arra, hogy volt rá példa, amikor a Johanna 

úton egy rászoruló család részére tetőjavításra biztosítottak anyagi erőforrást.  

 

Zámbó Attiláné, a Gondozási Központ családsegítő munkatársa: véleménye szerint bele 

kellene vonni olyan felnőtteket, akik hatással tudnak lenni a gyerekekre, fiatalokra, hogy az 

iskolában ha rászólnak a gyerekekre, akkor abból ne legyen sértődés, azt úgy fogják fel a 

szülők, mintha egy polgárőr tenné. 

 

Oroszné Verba Julianna a Gondozási Központ vezetője: felhívta a figyelmet arra, hogy 

előadásokat is lehetne szervezni különböző témákban jártas szakemberek meghívásával. 

Arra is nyitottak, hogy beszéljék meg közösen, hogy milyen témák lennének azok, 

amelyekhez különböző szakemberek meghívására is sor kerülhetne. Ezek a szakemberek 

olyan felkészültek, hogy olyan módon tudnak bizonyos dolgokról beszélni, hogy az nem 

kioktató, és leköti a megjelentek figyelmét.  

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: elmondta, 

hogy a jövő héten, vagy azt követően sort keríthetnének az egyeztetésekre és az elhangzott 

megmozdulásnak a megszervezésében ők is tevékenyen részt vennének. Kiemelte, hogy 

vannak kapcsolataik, akiket megkereshetnének ez ügyben. Közösen tehetnének valamit, 

kérte, hogy üljenek le és beszéljék át. Azt kérte, hogy az időpontot illetően egyeztessenek 

egymással.  

 

Oroszné Verba Julianna a Gondozási Központ vezetője: elmondta, hogy a felkészülésre 

idő kell, ezt nem lehet a következő hétre kitűzni. Amennyiben a Nemzetiségi 

Önkormányzatnak ilyen jó összeköttetése van, akkor azt fel kellene használni. Véleménye 

szerint ez példaértékű kezdeményezés lehetne. A lényeg, hogy tegyenek már lépéseket 

annak érdekében, hogy elinduljon valami.  

 

Vadász Sándor Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja: 
emlékeztetett arra, hogy a korábbi években volt példa arra, hogy a Nemzetiségi  

Önkormányzat felvette a kapcsolatot az óvodavezetővel és minden évben megszervezték 

közösen a tanya kitakarítását, konténereket helyeztek el több helyen, ahová a szemetet 

összegyűjtötték, lapátot, seprűt, meszet, cementet vásároltak. A gyermekjóléti szolgálattal és 

a védőnőkkel a fiatalok részére óvszereket vásároltak annak érdekében, hogy 

figyelemfelhívással eredményt érjenek el a nem kívánt korai gyermekvállalás 

megakadályozása érdekében.  Az óvodákban, iskolákban a tehetséges gyermekek 

támogatását is megszervezték. Abban az időben ezen tennivalók megvalósításával sikerrel 

jártak. Emlékeztetett arra, hogy az néhány évtizeddel ezelőtt a tanyában akik abban az 

időben dolgoztak, azok fentebb laktak, akik pedig a szegényebbek közé tartoztak, azok a 

tanya távolabbi részén éltek. A munkával rendelkező emberek tudtak hatni a szegényebbek 

közé tartozó társaikra, akik elfogadták az esetleges kritikájukat is. Rámutatott arra, hogy 

felnőtt egy, vagy két nemzedék, akiket egyre nehezebb kezelni. Neki ma is az a véleménye, 

hogy ezeket az embereket irányítani kell, ha eredményeket akarnak elérni. 

 

Zámbó Attiláné Gondozási Központ családsegítő munkatársa: elmondta, hogy a 

szülőkkel mindenképpen beszélni kell. Meg kell próbálni mindent annak érdekében, hogy 

valamilyen eredményt tudjanak elérni, még akkor is, ha jelenleg minderre nem tudnak 

megoldást találni.  

 



Oroszné Verba Julianna a Gondozási Központ vezetője: felhívta a figyelmet arra, hogy 

ma, amikor egy 17 éves gyerekkorú gyermeket szül, hogyan tud felelősséget vállalni, hiszen 

még ő maga is gyerek. 

 

Erdei-Nagy Imre Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese:  
Rámutatott arra, hogy jelenleg mások az emberek, mint az ő fiatalkorában voltak. Szerinte 

az a gond, hogy generációk nőttek fel, akiket már egyre nehezebben lehet kezelni és a 

változás, amit tapasztalni lehet, az rosszirányban halad. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 

közterületeken nagy számban található kóbor ebek problémát jelentenek. Sokan raknak ki 

kutyát a közterületre. 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: elmondta, 

hogy az előzőekben elhangzottak valós problémák. Rámutatott arra, hogy ők is szerveztek 

takarítást, amikor 500-600 m3 szemetet gyűjtöttek össze.   

Kiemelte, hogy az itt működő egyház a legjobb minőségi dolgot végzi a kisebbség 

tudatformálásában. Oda mindenki szabad akaratából megy. A tengerentúlon is hallgatják az 

általuk tartott istentiszteletet, és elismeréssel szólt a helyi lelkészről, Erdei-Nagy Lászlóról, 

aki minden körülmények között az itt élő kisebbség segítségére van. Nekünk büszkéknek 

kellene lenni, hogy van egy ilyen egyházunk, ami jó példaként szolgálhatna. 

Ezt követően kérte, hogy szavazzanak a Gondozási Központ beszámolójának elfogadásáról. 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3  igen szavazattal   

az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének  14/2017. 

(V.08.)  Kt. határozata a Gondozási Központ beszámolójának elfogadásáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta a Gondozási Központ  Család 

és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolóját.  
 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

4./ Egyebek 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  kérte hogy 

akinek van hozzászólása, véleménye a napirenddel kapcsolatban, az hozzászólását tegye meg. 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést 15 óra 55  perckor bezárta. 
 

kmf. 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                     Vadász Sándor 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 László Kálmánné 

jegyzőkönyvvezető 


