8/2017. sz. J e g y z ő k ö n y v
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. június 21-én 13 órakor
megtartott üléséről
Jelen vannak: Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Erdei-Nagy Imre
elnökhelyettes (A jelenlévő képviselők száma: 2 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Vadász András nemzetiségi önkormányzat választott tagja,
Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos társadalmi megbízatású alpolgármester, Antal
Lászlóné a Helyi Választási bizottság elnöke, Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2.
Sz. Óvoda intézményvezetői beosztásra pályázó, Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztásra pályázó, Zámbó Attiláné az Alsózsolcai
Gondozási Központ családsegítője
Meghívottként jelen van: Vadász András nemzetiségi önkormányzat választott tagja,
Szilágyi László polgármester, Antal Lászlóné a Helyi Választási bizottság elnöke, Takácsné
Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda intézményvezetői beosztásra pályázó,
Fazekasné Baksi Piroska az Alsózsolcai Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
beosztásra pályázó, Zámbó Attiláné az Alsózsolcai Gondozási Központ családsegítője
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 a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg és a
jegyzőkönyv hitelesítője Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes legyen.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra
és a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot Erdei-Nagy Imre személyében.
Napirend:
1./ A Helyi Választási bizottság elnökének tájékoztatója a megüresedett képviselői hely betöltéséről,
megbízólevél átadása
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
2./ Vadász András nemzetiségi önkormányzat képviselő eskütétele, eskütételi okmány aláírása
Előadó: Helyi Választási Bizottság elnöke
3./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Szervezési és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: elnök
4./ Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatok
véleményezése
Előadó: elnök

5./ Alsózsolca Város Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata
Előadó: elnök

6./ Egyebek
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ A Helyi Választási bizottság elnökének tájékoztatója a megüresedett képviselői hely
betöltéséről, megbízólevél átadása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Horváth Henrik elnök: felkérte Antal Lászlónét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
tartsa meg tájékoztatóját.
Antal Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke: a roma nemzetiségi képviselők 2014.
év október 12. napjára kitűzött általános választásán Alsózsolca településen 5 fő képviselő
jelölt indult. A legtöbb szavazatot kapott 3 képviselő-jelölt került be a képviselő-testületbe:
Horváth Henrik 96, Vadász Sándor 103 és Erdei-Nagy Imre 89 szavazatot kapott. Vadász
Sándor 2017. május 31. napjával lemondott képviselői megbízatásáról. A nemzetiségek
jogairól szóló törvény 68. § (1) bekezdése a megüresedett mandátum betöltésére a
következőket szabályozza. Ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye
üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyenlen
szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő. A 2014. október 12-én Alsózsolca városban
megtartott települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének
jegyzőkönyve alapján a soron következő legtöbb szavazatot kapott jelölt 86 érvényes
szavazattal Vadász András volt. Vadász András 2017. június 12. napján nyilatkozott arról,
hogy a megüresedett képviselő helyére a mandátumot be kívánja tölteni, a tisztséget elvállalja.
A Helyi Választási Bizottság elnöke a megbízó levelet átadta Vadász Andrásnak.
2./ Vadász András nemzetiségi önkormányzat képviselő eskütétele, eskütételi okmány
aláírása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Antal Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke: a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 100. §-a értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő az alakuló
ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen anyanyelvén vagy magyarul, vagy mindkét
nyelven a 155. §. szerinti szövettel esküt vagy fogadalmat tesz és erről okmányt ír alá.
Felkérte Vadász András megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselőt az eskütételre.
Tájékoztatásként elmondta, hogy az „én” után a saját nevét mondja.
Vadász András megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselő Antal Lászlóné Helyi
Választási Bizottság elnökének előmondásával az alábbi szövegű esküt letette:
„Én ......................................... (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
roma nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása
során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom,
a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven,
lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem,
ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok
fáradozni.

(Az esküt tevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskü letételét követően Vadász András képviselő az eskütételi okmányt aláírta.
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő tagjainak száma: 3 fő.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: gratulált Vadász András képviselőnek és jó munkát kívánt
munkájához. A képviselő eskütételét és megbízólevelének átvételét követően gyakorolhatja
jogait és kötelezettségeit. Elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 103. § (1)
bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított
harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a vagyonnyilatkozatot
köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény
melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. Felhívja a képviselő figyelmét, hogy a
vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig – nem gyakorolhatja
képviselői jogait. Tájékoztatja továbbá Vadász András képviselőt, hogy a megválasztását,
illetve eskütételét követő harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Azt
adatbázisba történtő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó
napjáig köteles a képviselő-testületnek igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
A nemzetiségi önkormányzati képviselő a nemzetiségek jogairól szóló törvény 106. §-a
rendelkezik
a
nemzetiségi
önkormányzat
tisztségviselőjének
és
tagjának
összeférhetetlenségéről. A képviselőnek összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, hogy
képviselői megbízatásával összeférhetetlenségi körülmények nem állnak fenn.
3./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Szervezési és Működési
Szabályzatának módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Horváth Henrik elnök: Vadász Sándor 2017. május 31. napjával lemondott képviselői
mandátumáról, a nemzetiségek jogairól szóló törvény102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a
nemzetiségi önkormányzat képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. E
törvény 68. §. (1) bekezdése alapján, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő
helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2014. október
12. napján lefolytatott települési nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán
a meg nem választott, legtöbb szavazatot elért jelölt 86 érvényes szavazattal Vadász András
volt.
A személyi változás következtében az Alsózsolca Város Nemzetiségi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. függelékét módosítani kell. Az 1. sz. függelék a
képviselői névjegyzéket tartalmazza. Javasolta, hogy
az SZMSZ módosítását az
előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a testület.
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 21/2017. (VI.
21.) Kt. határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja a 2/2012. (I. 30.) határozattal elfogadott,
és 16/2014. (X. 17.), valamint az 5/2017. (III.02.) határozattal módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatának 1. sz. függelék módosítását az alábbiak szerint:
l. sz. függelék
Képviselői névjegyzék
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai:
Horváth Henrik
Erdei-Nagy Imre
Vadász András

elnök
elnökhelyettes
tag

Alsózsolca, Bartók Béla út 24.
Alsózsolca, Erkel F. út 28.
Alsózsolca, Dankó Pista út 18.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal
4./ Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
pályázatok véleményezése
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Horváth Henrik elnök: az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői beosztásának ellátására az önkormányzat, mint pályáztató által kiírt
pályázat benyújtási határideje - mindkét intézmény esetében - 2017. június 8. napján lejárt. A
nemzeti köznevelésről szóló törvény 84. § (9) bekezdésének c) pontja szerint ha a nevelésioktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a nemzetiségi
nevelési-oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja,
akkor a települési önkormányzat az intézmény vezetőjének megbízásával, összefüggő
döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat
egyetértését. Az Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda alapító okirata tartalmazza a nemzetiségi óvodai
nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkciókódot. A Fekete István Óvoda és
Bölcsőde esetében a fenti feladat nem szerepel, az esélyegyenlőség elősegítését célzó
tevékenységek és programok funkciókód azonban feltüntetésre került. Az elmondottak
alapján mindkét intézmény esetében javasolta, hogy az előterjesztés mellékletekénti pályázati
anyagok ismeretében döntés szülessen az egyetértés kérdésében. Mindkét pályázó
nyilatkozott arról, hogy pályázatukat nyílt ülésen tárgyalja a nemzetiségi önkormányzat
testülete. Érdeklődött, hogy a pályázók a pályázati anyagukhoz kapcsolódóan kívánnak-e
kiegészítést tenni.
Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda intézményvezetői beosztásra
pályázó: a pályázatában részletesen beszámolt az intézményvezetői munkájáról, a céljairól,
terveiről, arról hogy a halmozottan hátrányos helyzetű családok segítésében, felemelkedésük
támogatásában segítséget nyújtson.
Horváth Henrik elnök: kérte, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint támogassák
Takácsné Szabó Zsuzsanna pályázatát.

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 22/2017.
(VI.21.) Kt. határozata az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 84. § (9) bekezdés c) pontjának figyelembevételével előzetesen kifejezi
egyetértését az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda magasabb vezetői beosztásának betöltésére
benyújtott pályázó személyének Takácsné Szabó Zsuzsanna megbízására vonatkozóan.
A pályázat a jegyzőkönyv 6/a. sz. melléklete.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Horváth Henrik elnök: kérte, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint támogassák
Fazekasné Baksi Piroska pályázatát.
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 23/2017.
(VI.21.) kt. határozata a Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetőjének
megbízásáról
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 84. § (9) bekezdés c) pontjának figyelembevételével előzetesen kifejezi
egyetértését a Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői beosztásának betöltésére
benyújtott pályázó személyének Fazekasné Baksi Piroska megbízására vonatkozóan.
A pályázat a jegyzőkönyv 6/a. sz. melléklete.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Fazekasné Baksi Piroska az Alsózsolcai Fekete István
intézményvezetői beosztásra pályázó: megköszönte a bizalmat.

Óvoda

5./ Alsózsolca Város Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.

és

Bölcsőde

Horváth Henrik elnök: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló törvény 31. §. (2) bekezdés szerint a Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésénél a
helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési
nemzetiségi önkormányzat véleményét, valamint a programalkotás során gondoskodni kell a
helyi esélyegyenlődési program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb
fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. A jogszabályi
előírásoknak megfelelően a HEP felülvizsgált dokumentumát Alsózsolca Város
Polgármestere vélemény kialakítása céljából megküldte a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a törvény szerint a települési önkormányzat öt évente öt
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet kétévente át kell tekinteni és
szükség esetén felül kell vizsgálni. A program átdolgozását irányította Zámbó Attiláné, aki a
hivatali dolgozók segítségével és az intézményvezetők adatszolgáltatásával a módosításokat
elvégezte, az aktualizálást igénylő részeket átdolgozta. Megköszönte munkáját.
Zámbó Attiláné az Alsózsolcai Gondozási Központ családsegítője: az elmúlt időszakban
jelentős változások történtek, a helyzetelemzés is aktualizálást igényelt, ami a program átfogó
felülvizsgálatát tette szükségessé. Változtak egyes beavatkozási területek felelősei. A 2012.
évi esélyegyenlődési terv az akkor futó pályázatokra épült, melyek azóta lezárultak. A
program megléte nélkül az önkormányzat nem nyújthat be pályázatot.
Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője: a lakosság
száma csökken, a gyermek-idősek populáció arányára hívta fel a figyelmet. A programban szó
esik a beazonosított problémákról és a fejlesztési lehetőségekről.
Szilágyi László polgármester: a Program alapvető célja, hogy biztosítsa a településen a
szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. A
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl célul tűzték ki az
esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű
gyermekek és felnőttek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása
érdekében. A tegnapi napon a Munkaügyi Központban tájékoztatáson vettek részt, ahol
többek között a 25 év alattiak foglalkoztatásáról volt szó. Minél több fiatalt szeretnének
képzésekbe bevonni, a szakképzettség fontosságára hívták fel a figyelmet. Iskolázatlan
fiatalok elhelyezkedése egyre nehezebb, tudás és szakképzettség nélkül nem lehet
munkahelyet találni. A hátrányos helyzetűek támogatására az állam és az önkormányzati
támogatásokon túl több lehetőség is adódik a településen, mint például a népkonyha és a Páli
Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálat Alsózsolcai Szent József Csoportjának
támogatása.
Zámbó Attiláné az Alsózsolcai Gondozási Központ családsegítője: a Munkaügyi Központ
több képzéssel is biztosítja a foglalkoztatottak továbbképzését.
Horváth Henrik elnök: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kormányhivatal által megbízott
roma referens lett. Az ő véleménye is az, hogy minél több embernek kell szakmát szerezni.
Van olyan lehetőség a Munkaügyi Központ képzései között, hogy jogosítvány lehet szerezni
közfoglalkoztatottnak térítésmentesen, amely képzés egyébként több százezer forint értékű.
Kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatban foglaltak szerint a Helyi Esélyegyenlődési
Program elfogadásának támogatásáról.

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 24/2017.
(VI.21.) kt. határozata Alsózsolca Város Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi
programjának felülvizsgálatáról
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Alsózsolca Város Önkormányzat
97/2013. (VI.20.) Kt. határozatával elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programját az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglaltaknak megfelelően áttekintette és e törvény 32. § (2) bekezdésben foglaltak szerint az
Alsózsolca Város Önkormányzatának felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadását támogatja az előterjesztés szerint.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a jegyzőkönyv 7/a. sz. melléklete.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
6./ Egyebek
Szilágyi László polgármester: a Városüzemeltetés vezetőhelyettesétől és a Közösségi Ház és
Könyvtár vezetőjétől jelzés érkezett, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye
nem a Sportpályán került megrendezésre, amelyet előzetesen lefoglaltak. Az intézmények
dolgozói szabadnapjukon bementek dolgozni, előkészíteni a pályát ahhoz, hogy a nemzetiségi
önkormányzat meg tudja tartani rendezvényét. Nehezményezte, hogy az elnök időben nem
értesítette az intézményvezetőket arról, hogy más helyen tartják meg a családi napot.
Horváth Henrik elnök: Lengyel-Béres Klára intézményvezetőt szombat reggel értesítette a
változásról, Fodor Ákos vezetőhelyettest is értesítette volna a helyszínváltozásról, de nem
vette fel a telefont. A Közösségi Ház vezetőjét kérték, hogy rossz idő esetén használhassák a
Sportcsarnokot, melyet nem engedélyeztek, ezért döntöttek úgy hogy a helyszínt áthelyezik
„lenti” részre. Ők nem tehetnek arról, hogy az időjárás rosszra fordult, esett az eső.
Szilágyi László polgármester: az intézményvezetőktől írásbeli nyilatkozatot fog kérni a
rendezvénnyel kapcsolatosan. Már történt hasonló eset, hogy lefoglaltak rendezvényre az
intézményt és nem vették igénybe. Felmerül ezek után a kérdés, hogy kell-e ragaszkodni
máskor a Sportpályához úgy, hogy más alkalmas helyszínen is le tudja bonyolítani a
rendezvényt a roma nemzetiségi önkormányzat.
Horváth Henrik elnök: szombat reggel elmentek a Sportcsarnokhoz, hogy hazaküldjék
azokat, akik már odaérkeztek. A rendezvényt két helyszínen bonyolították le, a Metodista
templomban és a Johanna úton. A Johanna úti Csillagpont épületében történt a vendéglátás.
Remélte, hogy tisztázódni fog a helyzet.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: ő is csak hallomásból tudta meg, hogy nem a Sportpályán
tartották meg a Családi évzáró napot. Tisztázni kell az esetet, mert senki sem szeretné, hogy a

másikat rossz színben tüntessék fel. Nem cél a vádaskodás, az intézményvezetőket is meg
fogják hallgatni.
Erdei-Nagy Imre elnökhelyettes: szombat reggel, vásárlás előtt telefonon hívták LengyelBéres Klárát, hogy nem a Sportpályán tartják a rendezvényt. Az esős idő miatt a jobb
helyszíni adottság miatt döntöttek úgy, hogy a Johanna úton bonyolítják le a Tanévzáró
családi napot.
Horváth Henrik elnök: elmondta, hogy az önkormányzatuk hagyományaikhoz igazodva
2017. augusztus 5-én Egyházi Roma Kulturális Napot szerveznek. Az előterjesztésben
részletezésre kerültek a kiadások, melyek a fellépők utazási költségeit és a kísérő fogyasztási
cikkeket tartalmazza a vendégek és a résztvevők számára. A programot a Metodista templom
kertjébe, rossz idő estén a templomba tervezik megtartani. A rendőrséggel is egyeztetni fog. A
várható összköltség 260.000,- Ft. Kérte, hogy szavazzanak a programról.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete.
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 25/2017. (VI. 21.) Kt. határozata az
Egyházi roma Kulturális Nap rendezvényről
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 05.
napján, Egyházi Roma Kulturális Nap elnevezésű rendezvényt szervez. A rendezvényen
fellépő meghívottak: a Rupa Testvérek, Fábiánházi Dicsőítő csoport, Szendőládi Dicsőitő
csoport, Szendrői Dicsőitő csoport, Sajókazai Dicsőítő csoport és a Tiszakóródi Dicsőítő
csoport. A fellépők utazási költségtérítésére 88.500,- Ft-ot terveznek.
A rendezvény anyagi kiadása: üdítő, ásványvíz, pékárú és ebéd, melyet megrendelnek és
kiszállítással szervezik meg. A kísérő fogyasztási cikkek várható összköltsége: 165.000,- Ft.
A rendezvényen tervezett összköltség: külső személyi juttatás összege,
lebonyolítása és a fellépők útiköltsége 260.000,- Ft.

a programok

Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke az ülést 14 óra 05 perckor bezárta.
kmf.
Horváth Henrik
elnök
Koczka Imréné

Erdei-Nagy Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyvvezető

