
10/2017. sz. J e g y z ő k ö n y v 

Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2017. szeptember 05-én   

15  óra 00 perckor  megtartott közmeghallgatással egybekötött  képviselő-testületi 

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:  
 

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. Sajnálatát fejezte ki, hogy a 

meghírdetett közmeghallgatáson érdeklődőként nem jelent meg senki, pedig a város honlapján 

is meghirdették, hogy a nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatást tart. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 3  igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra 

és a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot    Vadász  András   személyében. 

 

Napirend: 

 
1./ Tájékoztató a 2017. I. félévi költségvetésről 

     Előadó: elnök 

 

2./ Egyebek      
 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1./ Tájékoztató a 2017. I. félévi költségvetésről 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  3.   számú melléklete tartalmazza.  

 

Horváth Henrik elnök: a 2017. évi I. félévi gazdálkodásról az alábbiak szerint tájékoztatta a 

testületet. Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás  eredeti előirányzata  

782.000,- Ft, a félévi teljesítés 631.989,- Ft, így a teljesítés 80,82 %. Az előző évi maradvány 

igénybevételének előirányzata 113.117,- Ft. A 2017. évi költségvetési módosított kiadások 

előirányzata 895.117 Ft, a félévi teljesítés 390.976 Ft., 43,68%. Ez az időszakhoz képest 

arányos teljesítéstől kismértékben elmarad, ez annak köszönhető, hogy az év második felében 

vannak a tervezett nagyobb rendezvények, illetve kiadások. A működési célú költségvetési 

kiadások  I. félévi módosított előirányzata 760.117 Ft, a teljesülés 327.988 Ft, ez 43,15%-nak 

felel meg. Ebből a személyi juttatások kiadása 42.590 Ft, amely a reprezentációs kiadásokat 

tartalmazza, a dologi kiadások teljesítése 285.398 Ft, ez az időarányostól kevesebb. A 

felhalmozási célú kiadások 2017. I. félévi módosított előirányzata 135.000 Ft, a teljesítés 



62.988 Ft, ez 46,66%-nak felel meg. A teljesítés összege telefonkészülékek vásárlásából 

adódik. 

 

Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes: az előterjesztés tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat 

pénzügyi helyzetét, azt, hogy az évben hogyan alakult a bevételük és a kiadásuk. 

 

Horváth Henrik elnök: kérte, hogy szavazzanak a 2017. évi I. félévi költségvetés 

teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 

A szavazásban a testület jelenlévő 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 28/2017. (IX. 

5.) Kt. határozata a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetés I. félévi   

teljesítéséről szóló beszámolóról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzat képviselő-testülete  elfogadja a 2017. 

évi költségvetés I. félévi   teljesítéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

2./ Egyebek 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  4..   számú melléklete tartalmazza.  

 

Horváth Henrik elnök: indítványozta, hogy tárgyaljanak arról, hogy 2017. szeptember 8. 

napjától 11. napjáig Hejcére 20-25 felnőtt részvételével tábort szerveznek. Azok a felnőttek, 

akik tesznek a roma közösségért,  segítik a roma gyermekek életét, értékrend változtatásukat, 

pozitívan állnak a roma családok előbbre jutásáért - építő jellegű beszélgetést, konfliktus-

kezelő kerekasztal-beszélgetést terveznek. Meghívják azokat a felnőtteket is, akik az előző 

gyermektáborban segídkeztek. Beszámolt a hejcei gyermektáborról és köszönetet mondott a 

tábor vezetőjének Iványi Gábornak, aki térítésmentesen rendelkezésükre bocsátotta a szállást. 

Szilágyi László polgármester 25.000,- Ft-tal támogatta táborukat, köszönetet mondott az 

adományért, így még jobban tudtak gazdálkodni a táboroztatás idején. A táborvezető nagyon 

jó lelkületű, a mélyszegénységben élő gyermekeket támogatja. A felnőttek részére tervezett 

táborban is felajánlotta segítségét. A táboroztatásra  250.000,- Ft összeget terveznek a 

kiadásokra. Kérte, hogy szavazzanak a táboroztatásról és a költségről. 

  

A szavazásban a testület jelenlévő 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 29/2017. (IX. 

5.) Kt. határozata a 2017. szeptember 8-tól 2017. szeptember 11-ig az alsózsolcai felnőtt 

roma emberek részére szervezendő szakmai konzultáció célját szolgáló  tábor 250.000,- 

Ft összegű pénzügyi fedezetének biztosításáról 



 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi  

költségvetése terhére 250.000,- Ft összeget biztosít táboroztatás céljára, amely 2017. 

szeptember 8-tól 2017. szeptember 11-ig kerül megszervezésre. A táborban alsózsolcai felnőtt 

roma emberek részére az önkormányzat napi háromszori étkezést biztosít, a költségek további 

részét az utaztatási kiadások jelentik. A tábor célja, hogy szakmai megbeszélésen, konfliktus-

kezelésről beszélgessenek, mellyel segítik a roma gyermekek életét, értékrend változtatásukat.  

 

A táboroztatás lebonyolítását követően az elnök számlákkal igazoltan elszámol. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Henrik elnök: érdeklődött, hogy a közmeghallgatás keretében észrevétel, 

megjegyzés van-e? 

 

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

Önkormányzat elnöke a közmeghallgatással egybekötött ülést  15 óra 20  perckor bezárta. 
 

 

kmf. 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                       Vadász András 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


