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Alsózsolca Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2017. október  04-én   

 08  óra 00 perckor  megtartott rendkívüli 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), 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,  Dr. Mádai Ákos társadalmi 

megbízatású alpolgármester 

 

Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester 

 

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 Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes legyen.  

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 3  igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra 

és a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot   Erdei-Nagy Imre    személyében. 

 

Napirend: 

 
1./ Roma Büszkeség Napja szervezése 

     Előadó: elnök 

 

2./ Roma tehetségkutató verseny szervezése 

      Előadó: elnök 

  

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1./ Roma Büszkeség Napja szervezése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv  3.   számú melléklete tartalmazza.  

 

Horváth Henrik elnök: évek óta felkérést kapott az alsózsolcai nemzetiségi önkormányzat, 

hogy vegyenek részt a Roma Büszkeség Napján Budapesten. A rendezvényen romákat érintő 

dolgokról beszélgetnek  és  tartalmas programok vannak. Kiváló előadók, felszólalók 

beszélgetnek értékteremtő dolgokról,  a romák beilleszkedéséről, felemelkedéséről. A héten 

megkeresték Miskolcról a roma önkormányzattól  az önkormányzatukat, hogy együtt is részt 

vehetnének a rendezvényen, így az utazási költségek megoszlanának.  Javasolta, hogy az 

Alsózsolcai Roma Nemzetiségi Önkormányzat vegyen részt a budapesti roma napon. 

 



 

 

 

Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes: több éven keresztül meghívót kaptak a Roma Büszkeség 

Napjára szervezett rendezvényre, de eddig nem vettek részt. Véleménye szerint is részt 

kellene venni az eseményen, remélhetőleg hasznos tanácsokat, jó dolgokat hallanának arra 

vonatkozólag, hogy a nemzetiségi önkormányzat munkáját hogyan gazdagíthatnák. 

 

 

Horváth Henrik elnök: Setét Jenő a rendezvény házigazdája, szervezője kiváló szakember, 

jó politikus, jó szervező és segítőkész ember, aki több évvel ezelőtt azzal a céllal hozta létre a 

Roma Büszkeség Napja rendezvényt, hogy azt a roma identitás, önbecsülés és méltóság 

ünnepévé tegyék. 

 

Vadász András képviselő-testületi tag: ő is támogatta, hogy részt vegyenek a rendezvényen. 

Remélhetőleg kapnának hasznos információkat arra vonatkozóan, hogy képviselőként mit 

tehetnének a roma emberekért. 

 

Horváth Henrik elnök: Alsózsolcán a nemzetiségi önkormányzat jól működik, de ezen a 

rendezvényen segítséget kaphatnának arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne még többet 

tenni a roma emberekért, a pozitív dolgokat felhasználhatnák az önkormányzat munkájában. 

A tervek szerint a nemzetiségi önkormányzat tagjaival közösen 13, illetve 15 fő utazását 

tervezik. Kérte, hogy szavazzanak arról, hogy részt vesznek az Országos Roma Büszkeség 

Napján az elhangzottak szerint. 

 

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  30/2017. (X. 

4.) Kt. határozata  az Országos Roma Büszkeség Napján való részvételről 

 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzat képviselő-testülete Alsózsolcáról a 

nemzetiségi önkormányzat tagjai és az önkormányzatukat támogató személyekkel közösen 

megközelítőleg 13-15 fővel részt vesznek a 2017. október 07. napján a Budapesten 

megrendezésre kerülő  Országos Roma Büszkeség Napján. A résztvevők a Miskolci Roma 

Önkormányzattal közösen bérelt autóbusszal utaznak fel a rendezvényre. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

2./ Roma tehetségkutató verseny szervezése 

 

Horváth Henrik  elnök: 2017. október 19-ére 14 órára  terveznek  tehetségkutató versenyt a 

Közösségi Házban. Már rendeztek hasonló tehetségkutató versenyt, van tapasztalatuk a 

szervezésben. Polgármester urat felkérte, hogy vegyen részt mint zsűri tag. Zsűri tagjai közé 

pedagógust is szeretnének felkérni, továbbá Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes részvételére is 

számítanak.  A tehetségkutató versenyen a fellépők zenében, táncban és szavalásban mérik 



össze tehetségüket. A rendezvényen oklevelet és díjakat szeretnének a döntős helyezetteknek 

átadni, de valamennyi résztvevő számára szeretnének egy csokoládét vásárolni. Tervezik, 

hogy  üdítőt és a vendégek kínálásához rágcsálnivalót vásárolnak.  Ezzel a rendezvénnyel 

hagyományt ápolnának. A Herman Ottó Általános Iskola és a Benedek Elek Tagiskola 

vezetőit felkéri, hogy segítsenek a szervezésben.  A rendezvényre 160.000,- Ft előleg 

felvételét tervezik, melyet a résztvevők jutalmazásra, ellátásra szeretnék elkölteni és ebből az 

összegből tervezik a Budapesten megrendezésre kerülő Országos Roma Büszkeség Napjára az 

utazás és ellátás költségeit.  Azt az összeget, amelyet nem költenek el – visszafizeti az 

önkormányzat számlájára. 

 

Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes: kérte, hogy a szereplő gyermekek részére személyenként 

vegyenek valami apró ajándékot, vagy édességét, mert a legutóbbi rendezvényen a 

csoportosan fellépők részére nem tudtak minden gyermeket jutalmazni. 

 

Horváth Henrik  elnöke: kérte, hogy szavazzanak az elhangzottak szerint a tehetségkutató 

versenyről és az említett összeg biztosításáról. 

 
 A szavazásban a testület jelenlévő 3 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 3 igen szavazattal  az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  31/2017. (X.4.) Kt. határozata a 

Roma Tehetségkutató verseny szervezésről és rendezvények lebonyolításának 

összegének biztosításáról 
 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a 2017. évi  

költségvetése terhére 160.000,- Ft összeget biztosít a 2017. október 19. napjára tervezett 

Roma Tehetségkutató verseny lebonyolítására, az 1-2-3. helyezettek díjazására és a résztvevő 

gyermekek jutalmazására, valamint a résztvevők megvendégelésére. Ebből az összegből 

biztosítják a Budapesten megrendezésre kerülő Országos Roma Büszkeség Napjára az utazás 

és az ellátás költségét megközelítőleg 13-15 fő részére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

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

Önkormányzat elnöke a rendkívüli ülést  08 óra 45  perckor bezárta. 
 

 

kmf. 

 

 

    Horváth Henrik                                                                                    Erdei-Nagy Imre 

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 Koczka Imréné 

jegyzőkönyvvezető 


