
7/2017. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2017. május 29-én  8 óra 30 perkor  

megtartott üléséről 

 

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

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője (A jelenlévő képviselők száma: 2 fő), 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 
 

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

pénzügyi csoportvezető, Fodor Ákos képviselő-testületi tag 

 

Meghívottként jelen van: Fodor Ákos képviselő-testületi tag,  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 2 fő jelenlétével határozatképes, azt 

megnyitotta.  Javasolta, hogy  4. napirendi pontként vegyék fel az Egyebek napirendi pontot.  

Ő a maga részéről támogatja ezen indítványt. Kérte szavazzanak arra vonatkozóan, hogy 

vegyék fel a mai ülés napirendi pontjai közé a 4. napirendi pontot,  valamint arra vonatkozó 

javaslatát, hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítője,  Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes legyen. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2  igen szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv 

hitelesítőre tett javaslatot Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes személyében. 

 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2  igen szavazattal  a 

napirendi pont felvételére vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 15/2017. 

(V.29.)  Kt. határozata napirendi pont felvételéről 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy döntött, hogy az  ülés napirendi 

pontjai közé felveszik 4./ Egyebek napirendi pontot. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

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

a módosítással fogadják el az ülés napirendjét. 
 



A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2  igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat 

az alábbiak szerint: 
 

 

Napirend: 

 
1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

     Előadó: elnök 

 

2./ Tanévzáró családi nap 2017. rendezvény szervezése 

     Előadó: elnök 

 

3./ Vadász Sándor nemzetiségi önkormányzat tagjának lemondása képviselői mandátumról 

     Előadó: elnök  

 

4./ Egyebek 

 
1./ Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  3.  és 3/a. számú melléklete tartalmazza.  

 

Horváth Henrik elnök: elmondta, hogy a 2016. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási 

előirányzat főösszegét  795.844 Ft-ban határozták meg. Az év folyamán a képviselő-testület 

tájékoztatást kapott  a költségvetés teljesítéséről a féléves beszámolóban és a gazdálkodásról 

szóló tájékoztatóban.  A módosításokat követően a költségvetés bevételi és kiadási 

előirányzatának főösszegét 1.130.715 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület. A 

bevételekkel kapcsolatosan az alábbi ismertetést tette: A 2016. évi költségvetés eredeti 

bevételi előirányzata 795.844 Ft, módosított előirányzata 1.130.715 Ft, melynek teljesülése 

1.130.715 Ft. Az összes bevételből a működési célú támogatások államháztartáson belülről 

1.116.540 Ft ebből működési támogatás 781.686 Ft és feladat alapú támogatás 334.854 Ft. 

Előző évi költségvetési maradvány 14.158 Ft. A nemzetiségi önkormányzat kiadásairól 

elmondta, hogy  a költségvetési kiadások eredeti előirányzata: 795.844 Ft, módosított 

előirányzata: 1.130.715 Ft, teljesülése: 1.017.598 Ft melyből a működési kiadás: 1.017.598 

Ft. A felhalmozási kiadás a 2016. évben nem volt. Dologi kiadásokra 774.646 Ft lett fordítva, 

ez az összeg fedezetet nyújtott a Nemzetiségi Önkormányzat működtetési költségeire, 

valamint roma kulturális rendezvények lebonyolítására.  A 2016. évi maradvány 113.117 Ft 

volt, amely 2017-ben szabadon felhasználható, mert nincs kötelezettségvállalással terhelt 

maradvány. A nemzetiségi önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról elmondta, hogy 

az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 315.085 Ft, mely 64.707 Ft-tal  

nőtt az előző évhez képest, azaz a nemzetiségi önkormányzat vagyona nőtt. A tárgyi eszközök 

állománya 201.968 Ft, ami 34.252 Ft, azaz 14,5%-os csökkenést mutat, amely az elszámolt 

amortizáció miatt csökkent.  2016. december 31-én a nemzetiségi önkormányzat záró 

pénzkészlete 113.117 Ft volt. Megköszönte Mácsai Mónika Melindának, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetésével, zárszámadásával kapcsolatosan sok segítséget nyújt.  Kérte, 

hogy Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges 

beszámolót fogadják el. 
 

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   16/2017. (V.29.)  határozata az 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  elfogadta az Alsózsolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges 

beszámolót. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Henrik elnök: kérte, hogy szavazzanak a 2016. évi költségvetési zárszámadásról. 

 

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   17/2017. (V.29.)  határozata az 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési 

zárszámadásáról 

Az Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi 

Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 

és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot 

hozza. 

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás 

költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát  

1.116.557 Ft Költségvetési bevétellel 

1.017.598 Ft Költségvetési kiadással 

113.117 Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

-  Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el.  

-  A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások 

mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

- Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 

3. melléklet szerint hagyja jóvá.  

- Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton 

kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint 

fogadja el. 

-  Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves 

létszámot az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 



 -  Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak 

felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

  

- Az Önkormányzat képviselő-testülete felhívja az elnök figyelmét, hogy a  költségvetési 

maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

A határozat mellékleteit a jegyzőkönyv  3/b.  számú melléklete tartalmazza.  

 

 

2./ Tanévzáró családi nap 2017. rendezvény szervezése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  4.  számú melléklete tartalmazza.  

  

Horváth Henrik  elnöke: 2017. 06. 17. napján, szombaton Tanévzáró családi nap 2017. 

elnevezésű rendezvényt szervezését tervezik a Sportpályán.  A rendezvényre meghívják az 

alábbi fellépőket: Olaszliszkai Hagyományőrző Együttes, Sajókazai Hagyományőrző 

Együttes, Drom Ara Hagyományőrző Együttes, akik fellépési díjat nem kérnek, csak 

útiköltséget. A  tervezett programokról beszélt: gulyásleves főzés,  légvár gyerekeknek, 

arcfestés, kispályás futball mérkőzés. A rendezvény anyagi kiadásait ismertette, melyeket az 

előterjesztés tartalmazza:  gulyásleves főzéshez alapanyagok, fagylalt;  csokoládé, üdítő, 

kenyér, műanyagtányér, műanyagpoharak vásárlása. Az előterjesztésben a rendezvény 

tervezett összköltségét 348.000,- Ft-ban határozták meg, de kérte képviselő-társát, hogy a 

rendezvényre 370.000,- Ft összeget szavazzanak meg azért, hogy amennyiben még más 

eszközök beszerzésére, terembérleti díj kifizetésére lenne szükség, akkor rendelkezésükre 

álljon az összeg. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: érdeklődött, hogy egyeztetett-e már a Közösségi Ház 

vezetőjével, hogy a jelzett időpontban  nem történt-e foglalás más rendezvény szervezése 

miatt. 

 

Horváth Henrik  elnöke: ez az első alkalom, hogy tervezett rendezvényük lenne, egyeztetni 

fog az intézményvezetővel. Reális költségeket terveztek, amennyiben nem kell bérleti díjat 

fizetni, akkor a 370.000,- Ft-ból egy jó programot tudnak biztosítani a romáknak. Kérte, hogy 

szavazzanak a rendezvény szervezéséről és annak előrelátható költségéről. 

 

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 18/2017. (V. 29.) Kt. határozata 

Tanévzáró családi nap 2017. rendezvényről 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

2017. 06. 17. napján, szombaton Tanévzáró családi nap 2017. elnevezésű rendezvényt 

szervez. A rendezvényen meghívott fellépők: Olaszliszkai Hagyományőrző Együttes, 

Sajókazai Hagyományőrző Együttes, Drom Ara Hagyományőrző Együttes.  



Tervezett programok: gulyásleves főzés,  légvár gyerekeknek, arcfestés, kispályás futball 

mérkőzés. 

A rendezvény anyagi kiadása:  gulyásleves főzéshez alapanyagok, fagylalt;  csokoládé, üdítő, 

kenyér, műanyagtányér, műanyagpoharak vásárlása. 

 

A rendezvényen  tervezett összköltsége: külső személyi juttatás összege,  a programok 

lebonyolítása és a fellépők útiköltsége 370.000,- Ft. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ Vadász Sándor nemzetiségi önkormányzat tagjának lemondása képviselői    

      mandátumról 

 

A lemondó nyilatkozat  a jegyzőkönyv  5.  számú melléklete.  

 

Horváth Henrik elnök: Vadász Sándor roma nemzetiségi önkormányzat képviselői 

mandátumáról írásban 2017. május 31. napjával lemondott. (a lemondó nyilatkozatot 

felolvasta)  Ezt a döntését tudomásul kell venni. Vadász Sándor már többször is hangoztatta, 

hogy lemond, ezért már utána néztek, hogy a 2014. október 12. napján megtartott választás 

eredményeként hogyan történik a megüresedett mandátum betöltése. A nemzetiségek jogairól 

szóló törvény szerint ha egy képviselő helye megüresedik, akkor helyére a következő legtöbb 

szavazatot elért jelöl lép. Vadász András 86, Rontó József Gábor 80 érvényes szavazatot 

kapott, de információi szerint nem akarják vállalni e tisztséget. A Kormányhivatal 

munkatársával már egyeztett és  elmondták, hogy amennyiben nem vállalják a képviselői 

mandátum betöltését, akkor sem kell időközi választást kiírni, mert 2 fővel is tudnak 

működni. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a nemzetiségi törvény lemondás szabályait ismertette. A 

képviselő lemondhat személyesen és a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

is, melyet az elnök ad át, vagy juttat el. Fontos szabály, hogy a lemondás nem vonható vissza. 

Lemondás esetén a képviselő megbízatása megszűnik: a képviselő által meghatározott 

időpontban, a lemondást követő  egy hónapon belüli időpontban, v agy az írásbeli nyilatkozat 

átvételének napján. Vadász Sándor nyilatkozatában 2017. május 31. napját jelölte meg 

lemondásának napjának.  A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés 

jegyzőkönyvében rögzíteni kell. Az Njt 102. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testülete határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás 

megszűnését lemondás esetén is. A határozatot a döntéshozatalt követő munkanapon meg kell 

küldeni az érintett képviselőnek, a választási bizottságnak és a megyei kormányhivatalnak. 

 

Horváth Henrik elnök: kérte, hogy szavazzanak az elhangzottaknak és Vadász Sándor 

írásbeli lemondása szerint Vadász Sándor roma nemzetiségi képviselő képviselői 

megbízatásának megszűnéséről 

 

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 19/2017. (V. 29.) Kt. határozata 

Vadász Sándor roma nemzetiségi képviselő képviselői megbízatásának megszűnéséről 

 

1. Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, 

hogy Vadász Sándor (3571 Alsózsolca, Klapka György út 3.) roma nemzetiségi képviselő 

képviselői megbízatása 2017.  május 31. napján lemondással megszűnik. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy fentiekről a döntéshozatalt követő 

munkanapon a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint az érintetteket értesítse a határozat megküldésével. 

 

3. Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a döntését a Nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján hozta meg. 

 

Felelős:   elnök 

Határidő: azonnal, a 2. pont tekintetében 2017. május 30. 

 

Horváth Henrik elnök: kérte az elnökhelyettest, hogy hozzanak arról is határozatot, hogy 

Vadász Sándort szólítsák fel a telefonkészüléket szolgáltassa vissza az eredeti számlával 

együtt. Vadász Sándor a telefonkészülék vásárlását csak másolt számlával igazolta, az eredeti 

számla még nála lelhető fel. 

 

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 20/2017. (V. 29.) Kt. határozata 

Vadász Sándor telefonkészülék leadásáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

Vadász Sándornak  (3571 Alsózsolca, Klapka György út 3.) aki lemondott roma nemzetiségi 

önkormányzat képviselői mandátumáról – felhívják a figyelmét arra, hogy a használatában 

lévő mobil telefonkészüléket és tartozékát, az eredeti számlával a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke részére juttassa vissza. 

 

Felelős:   elnök 

Határidő: azonnal 

 

4./ Egyebek 

 

Horváth Henrik Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

nehezményezte, hogy Berki Elemér és Vadász József mind külsős bizottsági tagok 

térítésmentesen hozzájutottak egy intézmény használatához rendezvény megtartására. Berki 

Elemér milyen jogon jut hozzá ahhoz, hogy a Sajó-parti pihenőházat „bandázáshoz” igénybe 

vehesse. Berki Elemér egy miskolci székhelyű szervezet nevében már két esetben is kérte és 

megkapta az önkormányzattól  rendezvényre a Közösségi Ház egyik termét és a Kompházat. 

 



Fodor Ákos önkormányzati képviselő-testületi tag: a mai ülésre személyes  meghívást 

kapott. Az elhangzott felvetéssel kapcsolatosan nem tudja, hogy mi a probléma. Érdeklődött, 

hogy miben tud segíteni. 

 

Horváth Henrik elnök:  Berki Elemér úgy kapott támogatást az önkormányzattól, hogy az a 

szervezet, melynek nevében kérte és kapta meg  a közintézmény térítésmentes biztosítását,  

nem is alsózsolcai székhelyű. A nemzetiségi önkormányzat számára ez presztísvesztés.  

 

Fodor Ákos önkormányzati  képviselő-testületi tag: a képviselő-testülethez kérelmet 

nyújtott be Berki Elemér, hogy a Kompházat egy szervezet alsózsolcai megalakulása céljából 

térítésmenten biztosítsák. Ezt a kérelmet ő is támogatta. A testületnek van egy határozata, 

mely szerint eseti kedvezmény kérelemre biztosítható a Sajó-parti pihenőház igénybevételére, 

a képviselő-testület döntése alapján. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: amennyiben ilyen jellegű problémái vannak elnök úrnak a 

Közösségi Ház vezetőjét kellett volna meghívni, akinek feladata a Sajó-parti pihenőház 

igénybevételével kapcsolatos egyeztetések. Az intézményvezető irányítása alá tartozik 

telephelyként a Sajó-parti pihenőház, a szervezéssel kapcsolatos feladatokért ő felel, viszont a 

képviselő-testület dönt a 202/2016. (XII.15.) határozatában foglaltak szerint kérelemre az 

eseti kedvezmények biztosításáról. Berki Elemér  az Együtt Veled Országos Egyesület 

Alsózsolcai Szervezetének megalakulása céljából  2017. május 28. napjára kérte a Sajó-parti 

pihenőház térítésmentes biztosítását, mely kérelmet a képviselő-testület elbírált és a 

kérelemnek helyt adott. A képviselő-testület dönthet úgy, hogy bérleti díj megfizetését kérik, 

illetve térítésmentesen biztosítsák a kérelmező számára a létesítményt. A Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat esetében már volt olyan eset, hogy térítésmentesen megkaphatta volna a 

Közösségi Ház színháztermét rendezvényre, de elmaradt.  

 

Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes: azt nehezményezte, hogy a Metodista Egyház kért 

támogatást és nem kapott. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az önszerveződő közösségek támogatását nem kell 

összekeverni a 2017. évi bérleti díj kedvezmények biztosításával. Az önszerveződő 

közösségek támogatásának odaítélésekor azt vizsgálja a testület, hogy a támogatásban 

részesítendő célkitűzés mennyiben szolgálja a köz javát.  

 

Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye el lett 

halasztva ezt nem lehet összehasonlítani azzal, hogy Berki Elemérék térítésmentesen 

megkapták a Kompházat rendezvényre. 

 

Horváth Henrik elnök: véleménye szerint az már támogatás, ha egy létesítményt 

térítésmentesen biztosítanak egy kérelmező számára. 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést  09 óra 15  perckor bezárta. 
 

kmf. 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                     Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 



 

 Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


