Jegyzőkönyv
Az ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. december 16. 15.00 – 16.00 óráig a Borsodnádasdi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásán
A megjelent roma nemzetiségi önkormányzati képviselők neve:
Burai Lajos elnök
Oláh Zsolt képviselő
Burai Krisztián képviselő
Távollévő roma nemzetiségi önkormányzati képviselő neve:
Horváth Vilmos képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Berki Sándor - jelen van
Lázár Sándor - jelen van
Horváth Zsolt - jelen van
Burai Lajos elnök:
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. A
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Oláh Zsolt képviselőt.
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a jegyzőkönyv hitelesítő személyével 3
igen szavazattal egyetértett.
Ezt követően ismertette a napirendet, amelyet javasol elfogadásra, kérte a testületet,
kézfelnyújtással szavazzanak
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirenddel 3 igen szavazattal
egyetértett.
Javasolt és elfogadott napirendi pont:

1.

Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Burai Lajos elnök

2.

Óév értékelése
Előterjesztő: Burai Lajos elnök

3.

Közmeghallgatás
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1. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Burai Lajos elnök:
Megkérem Jegyző Urat, tájékoztasson bennünket a napirenddel kapcsolatban.
Burkovics Róbert jegyző:
A belső ellenőrzési terv elkészítése során Győrffi Dezső Könyvvizsgáló Úr a stratégiai
ellenőrzési tervet, a 2015. novemberi kockázat-felmérési dokumentumot és kockázatelemzési
táblát használta fel, melynek eredményeképpen a Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi
működés során a jogszabályi előírások betartása mellett el tudja látni a feladatait.
Burai Lajos elnök:
Köszönöm Jegyző Úrnak a tájékoztatást, van-e kérdés, hozzászólás?
Burai Lajos elnök:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a testület a 2016. évi belső ellenőrzési terv
elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 jelenlévő képviselőjéből 3 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2015.(XII.16.) számú határozat
Tárgy: 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a
2016. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: elnök
Határidő: értelemszerűen

2. Tárgyalt napirendi pont:
Óév értékelése
Burai Lajos elnök:
Lassan az év vége felé zárjuk a 2015. évi költségvetést. Tájékoztatom a testületet, hogy a
roma nemzetiségi önkormányzat az idén 1.462.014 Ft-ból gazdálkodott, 1.262.014 Ft-ot
kaptunk központilag, 200.000 Ft-ot pedig a nagy önkormányzat adott. A kiadások egy részét a
képviselői tiszteltdíjak, az azok után fizetett járulékok tették ki. Kiadásként szerepelt még a
Roma Nemzetiségi Kulturális Nap szervezése, a VIII. Borsodnádasdi Molnárkalács
Fesztiválon való részvétel, Roma Sportnap szervezése, motorverseny, állatkerti látogatás, őszi
gyerektúra, Roma est támogatása, valamint a mikulás csomagok vásárlása. A jövőre
vonatkozóan is hasonló támogatás várható.

2

3. Tárgyalt napirendi pont:
Közmeghallgatás
Burai Lajos elnök:
Köszöntöm a közmeghallgatásunkon a tisztelt jelenlévőket. Várom az esetleges kérdéseket.
Horváth Zsolt:
Régóta fennálló probléma a településen csellengő fiatalok semmittevése, akik sokszor
szabálysértéseket is követnek el, randalíroznak éjszakánként. Szinte egész nap jönnek-mennek
a faluban, nem csinálnak semmit. Nem lehetne nekik valamilyen programot kitalálni?
Burai Lajos elnök:
Sajnos mi ebben nem tudunk segíteni. Mi is tapasztaljuk ezt a problémát, a város polgárőrei
lehetőségeikhez képest próbálnak rendet tenni az esetleges randalírozókkal és
szabálytalankodókkal szemben. Régen volt a tanoda, az egy jó program volt a fiatalok
számára, sajnos ez már nincsen. Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Lakosságot, hogy
Borsodnádasd Város Önkormányzata az idén is pályázott a szociális célú tüzelőanyag
támogatásra, melynek eredményeképpen 3.467.100 Ft támogatásban részesült. A kérelmek
beadási határideje december 18-a. Aki esetlegesen még nem értesült róla, annak még van
ideje beadni a kérelmet. A közmunkaprogrammal kapcsolatban annyit szeretnék mondani,
hogy ez egy nagyon jó lehetőség a település lakosinak, ezáltal sok család tud jobb
körülmények között élni.
Berki Sándor:
Örvendetesnek találom, hogy az ősz folyamán megrendezett Roma estet. Köszönöm Elnök
Úrnak és a testületnek. Remélem, hogy jövő évben is hasonló rendezvények kerülnek
megrendezésre.
Burai Lajos elnök:
Jól sikerült a Roma est, kulturáltan szórakoztak a résztvevők. Köszönöm az elismerő
szavakat, természetesen tervezzük a folyatatást jövő évben is.
Lázár Sándor:
Évekkel ezelőtt jól működött a tanoda. Várható-e ismételten?
Burai Lajos elnök:
Folytatunk új tárgyalásokat, a korábbi szervezőkkel. Ha lenne nyertes pályázat – helyszínként
gondolkodnak Borsodnádasdban.
Burkovics Róbert jegyző:
Minden év január 31-ig a képviselőknek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van. Most
kiosszuk a nyomtatványokat, a határidőig legyen szíves mindenki hozza be a Polgármesteri
Hivatal titkárságára.
Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Burai Lajos elnök az ülést bezárta.

K.m.f.

Burai Lajos
elnök

Oláh Zsolt
elnök-helyettes

Burkovics Róbert
jegyző
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