
9/2017. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2017. július 26-án   

07 óra 30 perckor  megtartott üléséről 

 

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

elnökhelyettes és Vadász András képviselő (A jelenlévő képviselők száma: 3 fő), Marcsikné 

Orosz Emese jegyző 
 

Az ülésre meghívót kapott: Szilágyi László polgármester,  Dr. Mádai Ákos társadalmi 

megbízatású alpolgármester 

 

Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester 

 

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 pontokat tárgyalják meg és a 

jegyzőkönyv hitelesítője   Vadász András képviselő legyen. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 3  igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra 

és a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot    Vadász  András   személyében. 

 

Napirend: 

 

1./ Hitmélyítő tábor szervezése 

     Előadó: elnök 

 

2./ Egyházi Metodista Roma Missziós tábor szervezése 

     Előadó: elnök 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1./ Hitmélyítő tábor szervezése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  3.   számú melléklete tartalmazza.  

 

Horváth Henrik elnök: beszélt arról, hogy Hejcére 4 napos tábort szerveznek 40-52 fő 

közötti résztvevővel. Az utazást a Borsod Volán Zrt autóbuszával oldanák meg úgy, hogy a 

táborozás kezdetén, illetve táborozás végén szállítaná a táborozókat. Ez összesen 130.000,- Ft, 

illetve 140.000,- Ft körüli összegbe kerülne. A  szállás a táborban 200.000,- Ft lenne a 4 napra 

52 fő részére. Az étkeztetést úgy oldanák meg, hogy maguk vásárolnák meg a reggelihez és az 

ebédhez valót és mivel a tábor elég jól felszerelt, lehetőség van az egytál étel elkészítésére. A 

táboroztatás körülményei egyszerűek, de szép helyen  van, szép a környezet és az a céljuk, 

hogy a táborban résztvevő hátrányos helyzetű gyermekek jól érezzék magukat, kizökkenjenek 

a mindennapi életből. A 45 fő gyermekre 7-8 fő felnőtt fog vigyázni. Meghívták a lelkészüket 

is. A gyermekeket a helyes életmódra, a hit szeretetére tanítanák e rövid idő alatt és a 

megelőző felvilágosításra is sort kerítenének. A táboroztatás ideje: 2017. augusztus 18-22. 



időszak, az összköltség előreláthatóság 500.000,- Ft. Az előterjesztésben mindent részletesen 

leírt.  

 

Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes: a táboroztatással kapcsolatos dolgokat előre megbeszélték, 

jó dolognak tartja, hogy lehetőség tudnak biztosítani a gyermekek számára, hogy 

kimozduljanak az otthoni mindennapi életből. Esély az egyház felé mozdulásra, a környező 

települések nemzetiségi önkormányzatai nem szerveznek ilyet. 

 

Horváth Henrik elnök: kérte, hogy szavazzanak a tábor szervezéséről az előterjesztés 

szerint. 

 

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 26/2017. (VII. 26.) Kt. határozata 

hagyományőrző és hitmélyítő táborról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 18-

22. közötti időszakban 4 napos  hagyományőrző és hitmélyítő tábort szervez.  Hátrányos 

helyzetű gyermekek  táboroztatását, felnőtt kísérettel összesen 52 fővel tervezik.  A táborozók 

utaztatását a Borsod Volán Zrt autóbuszával oldják meg, melynek költsége 140.000,- Ft. A 

szállásköltség tervezett összege 4 napra 200.000,- Ft, a napi háromszori  étkezések 

biztosítására 160.000,- Ft-ot fordítanának. 

 

A tábor  tervezett összköltsége: utazás, étkezés és szállás: 500.000,- Ft. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

2./ Egyházi Metodista Roma Missziós tábor szervezése 

 

Horváth Henrik elnök: Somogy megyében, Kürtöspusztára terveznek táboroztatást. Ez egy 

országos, hagyománynak számító Egyházi Metodista Roma Missziós tábor, melyet augusztus 

24-27. napján tartanak. A táboroztatást 30-40 fővel tervezik és 70.000,- Ft-tal támogatnák a 

tábor fenntartását. Az összeget a roma misszionárius elnöknek, a baptista szeretetszolgálat 

részére adják át, melyről számlát kapnak. A táborban Lovári nyelven hallgatnak előadást, 

programok vannak, zenei oktatás zajlik és bibliát olvasnak cigány nyelven. Kérte a 

támogatást, hogy az Alsózsolcán élő romák közül eljuthassanak a táborba. 

 

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 27/2017. (VII. 26.) Kt. határozata 

Roma Missziós táborról 

 



Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 24-

27. közötti időszakban  3 napos  Egyházi Metodista Roma Missziós táborba 30-40 fő 

alsózsolcai roma emberek részvételével táboroztatást szerveznek Kürtöspusztára. A 

táboroztatást 70.000,- Ft-tal támogatja az Alsózsolcai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

melyet a roma misszionárius elnöknek, a baptista szeretetszolgálat vezetőjének adnak át.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

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

Önkormányzat elnöke az ülést  8 óra 05  perckor bezárta. 
 

 

kmf. 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                       Vadász András 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


