Jegyzőkönyv
Az ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671
Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2018. április 25. 15.00 – 16.00 óráig a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat ülésén
A megjelent roma nemzetiségi önkormányzati képviselők neve:
Burai Lajos elnök
Burai Krisztián képviselő
Horváth Ferenc képviselő
Horváth Zsolt képviselő
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:
Burkovics Róbert jegyző – jelen van
Kormos Krisztián polgármester – jelen van
Kis Beáta jegyzőkönyvvezető – jelen van
Keresztfalvi Lajos intézményvezető – jelen van
Burai Lajos elnök:
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. A
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Burai Krisztián képviselőt.
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a jegyzőkönyv hitelesítő személyével 4
igen szavazattal egyetértett.
Ezt követően ismertette a napirendet, amelyet javasol elfogadásra, kérte a testületet,
kézfelnyújtással szavazzanak.
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a napirenddel 4 igen szavazattal
egyetértett.
Javasolt és elfogadott napirendi pont:
1. Javaslat a 2018. május 1-i majális programjainak véglegesítésére
Előterjesztő: Burai Lajos elnök
2. Egyebek
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1. Tárgyalt napirendi pont:
Javaslat a 2018. május 1-i majális programjainak véglegesítésére

Burai Lajos elnök:
Korábban tárgyaltunk a majális kapcsán, konkrét döntés nem született, ezért gyűltünk most
össze, hogy ezt lepontosítsuk.
Keresztfalvi Lajos intézményvezető:
A programban óránként vannak beosztva a fellépők, amit nem azt jelenti, hogy egy fellépő
egy órás műsort fog adni, hanem van, aki 20, van, aki 30 percet fog szerepelni. A nemzetiségi
önkormányzatnak is kellene műsort adnia, amennyiben elvállaljátok. A MŰ-Vész-Hely-esek
hat számmal fognak fellépni, a Colors Együttes öt számmal, Kelemen Tündi és Cseh Feri
három órán keresztül fognak énekelni, ami tulajdonképpen utcabál jellegű zene lesz. Az
ebédet pénzért fogjuk adni, 600 Ft-ba kerül, amire már idáig megvettek 300 jegyet. Mi
hozzájárulunk annyival, hogy a húst biztosítjuk számotokra a főzéshez. Az elmúlt ülés
alkalmával beszéltetek arról, hogy volna egy Varga Róbert nevű énekes, akit lehetőség szerint
meghívnátok erre a rendezvényre, mi az álláspontotok ezzel kapcsolatban?
Burai Lajos elnök:
Nekem magán jellegű programom lenne, a lányom május 1-jén született, neki lesz a
születésnapja, amin természetesen részt szeretnék venni. Én ezen a majálison részt fogok
venni, de legkésőbb 13.00-14.00 órakor nekem onnan el kell jönnöm. A képviselő társaimtól
kérdezem, hogy elvállalják-e a főzést, mert én abban nem igazán tudom kivenni a részemet.
Horváth Zsolt képviselő:
Természetesen elvállaljuk, leszünk ott bőven, elkészítjük az ebédet.
Burai Lajos elnök:
Horváth Ferenc képviselő társamnak az unokája került még szóba, hogy esetleg ő felléphetne
énekes produkcióval.
Horváth Ferenc képviselő:
Sajnos nem tudom garantálni, hogy egy öt éves gyerek, még ha előre meg is beszélem vele,
hogy szerepelnie kellene, akkor ott a majálison annyi ember előtt merne-e fellépni, énekelni.
Burai Lajos elnök:
Nem tudjuk garantálni, hogy a nemzetiségi önkormányzat tud biztosítani a lakosság köréből
fellépőket, ugyanis arra már próbálni kellene, gyakorolni és még elképzelésünk sincsen, kit,
vagy kiket lehetne megkérni erre. A Varga Róberttel abban maradtunk, hogy visszaszólunk
neki, ha születik konkrét döntés, viszont ő arra számít, hogy fel fog lépni itt Nádasdon május
1-jén. Én javaslom, hogy hívjuk meg őt. Meg kell beszélnünk a további programok anyagi
részét is, a fellépő gyerekek és a fociversenyen résztvevő gyerekek részére csokoládét, üdítőt
gondoltam vásárolni, az ennivalóhoz alapanyagot, műanyag tányérokat, poharakat,
evőeszközöket már intéztem egy helyi vállalkozóval, aki beszerezte a szükséges mennyiséget.
Én már összeírtam, hogy mire lesz szükségünk, amiket még be kell szerezni. Javaslom, hogy
100.000 Ft összeget szavazzunk meg erre a rendezvényre.
Kormos Krisztián polgármester:
Javaslom, hogy vigyétek tovább azt a hagyományt, amit elkezdtetek, jó úton haladtok,
próbáljatok meg értéket teremteni abból a pénzből, ami a rendelkezésetekre áll.
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Burai Lajos elnök:
Van-e kérdés, hozzászólás?
Burai Lajos elnök:
További kérdés, hozzászólás nem volt. Egyetért-e a testület azzal, hogy a nemzetiségi
önkormányzat 2018. május 1-i majálison való részvételét 100.000 Ft összeggel támogatja,
melyből a roma nemzetiséghez tartozó gyerekek fellépését és a gyerekek futball versenyét
támogatná, kéri kézfelnyújtással jelezzék.
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 jelenlévő képviselőből 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2018.(IV.25.) számú RNÖ határozat:
Tárgy: A 2018. május 1-i majálison való részvétel támogatása
A Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött abban, hogy a 2018. május 1-jén
a telepi futballpályán megrendezésre kerülő majálison történő főzés alapanyagára, a roma
gasztronómia bemutatására, a roma nemzetiséghez tartozó gyerekek körében tartandó
futballmérkőzés megrendezésére 100.000 Ft összeget biztosít a feladatarányos támogatás
terhére.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Burai Lajos elnök az ülést bezárta.

K.m.f.

Burai Lajos
elnök

Burai Krisztián
jegyzőkönyv hitelesítő

Burkovics Róbert
jegyző
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