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Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
 

 
2/2012. (II. 08.) RNÖH Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2012. évi költségvetése 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 08-án 
délelıtt 9.00 órakor a Városháza 2. számú tárgyaló termében megtartott testületi 
ülésrıl 
 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó   RNÖ elnökhelyettes 
   Csorba János    RNÖ tag 
   Kökény Zsuzsanna Szilvia  RNÖ tag 
   Lakatos Pál     RNÖ elnök 
  
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Kocsis Györgyné intézményvezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Gyurgyik Erzsébet 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Sajnos az ülésen a továbbiakban nem tudok részt venni, ezért 
felkérem Baranyi-Rostás Rodrigó elnökhelyettest az ülés lefolytatására.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a mai testületi 
ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 4 fı RNÖ tagból 3 fı jelen van. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Kökény Zsuzsanna RNÖ tagot megbízni. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a RNÖ testülete Kökény Zsuzsannát 2 igen szavazattal jegyzıkönyv 
hitelesítınek megválasztotta. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata. Amennyiben nincs, s elfogadjuk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:         Elıterjesztı 
 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének  Lakatos Pál 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
 
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetése Lakatos Pál  
 
3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének  Lakatos Pál  
2012. évi munkaterve 
 
4. Egyebek 
 
1. Napirendi pont 



Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának módosítása 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnökhelyettes: Megkérem Gyurgyik Erzsébet vezetıi referenst 
ismertesse az anyagot.  
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens: Mint ahogyan már Önök is értesültek róla 2012.január 
1-tıl új jogszabály a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezik a 
nemzetiségi önkormányzatokról, amely a korábbi kisebbségek jogairól szóló törvényt 
hatályon kívül helyezte. A jogszabály konkrétan kimondja, hogy a törvény hatálybalépése 
elıtt létrejött kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat. Ennek 
értelmében változott Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata elnevezésrıl 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnevezésre. A törvény értelmében 
áttekintésre került az SZMSZ és ahol korábban „cigány kisebbségi önkormányzat” megjelölés 
volt oda „roma nemzetiségi önkormányzat”került. Változni fog a bélyegzı, és a határozatok 
megjelölése is. Az SZMSZ tartalmilag nem változott, csupán két apró pontosítás történt. Az 
egyik a II. fejezet 9.1 pontjában, amely tartalmazza a jegyzıkönyv kötelezı tartalmi elemeit. 
Innen kikerült „a testületi ülés helyét és idıpontja” valamint a c.) pontból „a napirendi 
pontokhoz kapcsolódóan az elıterjesztı kiegészítésének, a hozzászólók hozzászólásának és az 
elıterjesztı válaszának lényegét”. Ezek csupán azért kerültek ki, mert az új jogszabály 
részletesebben meghatározza a jegyzıkönyv kötelezı tartalmi elemeit, és a kikerült elemek 
szerepelnek a törvényben, és így az SZMSZ-ben nem ismételjük a jogszabályi rendelkezést. 
Valamint a másik pontosítás a II. fejezet 10.2. pontjában történt, amely a közmeghallgatásról 
rendelkezik. Itt belekerült, hogy a közmeghallgatást 15 nappal az ülés elıtt kell meghirdetni 
és a hirdetés helyszíneit.  
A változások inkább technikai jellegőek. Itt már elıre jelzem viszont, hogy márciusban az 
SZMSZ ismét módosításra kerül amint már írtam az elıterjesztésben is, mivel a nemzetiségi 
önkormányzat és a helyi önkormányzat között együttmőködési megállapodást felül kell 
vizsgálni, és annak megkötését követıen annak feltételeit az SZMSZ-ben is rögzíteni kell. Az 
együttmőködési megállapodás felülvizsgálatát a munkatervben is beterveztem, és majd a helyi 
önkormányzat is megtárgyalja. Ez a módosítás most azért is volt fontos, hogy banki 
ügyintézésnél, és a Magyar Államkincstárnál való bejegyzéshez tudjuk igazolni az 
önkormányzat nevének változását.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel 
van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Nekem annyi lenne a módosító javaslatom a Kötelezettségvállalási és utalványozási 
szabályok 3. pontjában szereplı kötelezettségvállalási értékhatár ne húszezer forint, hanem 
ötvenezer forint legyen.  
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens: Itt jelezném, hogy ez a függelék is szintén a következı 
ülésre felülvizsgálásra kerül az együttmőködési megállapodással együtt, hiszen a törvény 
elıírja azokat a kötelezı elemeket, amelyeket rögzíteni kell a megállapodásban a 
gazdálkodásra vonatkozólag is, azt pedig, mint már említettem bele kell építeni az SZMSZ-
ben is. Természetesen lehet most módosítani, amennyiben úgy gondolják.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Egy elírást találtam még, a II. fejezet 6.2 
pontja, ami a Cigány Himnuszról rendelkezik. A Cigány Himnusz neve helyesen: Gelem 
Gelem. 
Aki az elhangzott módosító javaslatokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
 
 



1/2012. (II.8.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
 

Határozat 
 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja az 
elıterjesztés mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a 6.2 ponthoz, és a 
Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályok címő függelékhez elhangzott 
módosításokkal. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 8. 
 
 
2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetése 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Megkérem Gulyás Attiláné pénzügyi 
csoportvezetıt ismertesse az anyagot.  
Gulyás Attilán pénzügyi csoportvezetı: Sajnos sok mindent nem tudok az anyaghoz főzni. 
Ez sajnos egy nullás költségvetést tudtunk elkészíteni, mivel a tavalyi évben pénzmaradvány 
nem maradt és az idei évben mindezidáig semmilyen információnk nincs támogatásról. A 
feladatalapú támogatásról van annyi információnk, hogy márciusban lehet benyújtani. Amit 
még tudni kell, ahogy azt a kolleganı is elmondta, hogy új nemzetiségi törvény született. 
Eddig az önkormányzat költségvetésébe beépült az korábbi még kisebbségi önkormányzat 
költségvetése, 2012. január 1-tıl pedig teljesen különálló költségvetést képez önálló 
bankszámlával, törzskönyvi kivonattal, és adószámmal. Mindez azért jött létre, hogy jobban 
átlátható legyen a nemzetiségi önkormányzat mőködése, úgy mint a helyi önkormányzat 
intézményei is. A bankszámlanyitásról annyit szeretnék mondani, hogy folyamatban van. Ami 
még fontos, hogy külön pénztár van, és ha pénzfelvételre lesz szükség azt jó lenne, ha elıtte 
nap jeleznék, de legalább elıtte egy órával, mert a pénzt ki kell hozni a bankból ez lenne az 
egyik. A másik az, hogy mivel ez egy teljesen nullás költségvetés a mőködést hogyan 
gondolják tovább? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Számomra is meglepetés, hogy még nincs az 
RNÖ-nek támogatása. A holnapi napon én a Megyei Roma Önkormányzatnál Dunapatajon 
esküt teszek, és remélem, hogy információt kapok ezekrıl. Tudomásom szerint február végén 
március elején érkezik meg a 2012. évi mőködési támogatás ami a tavalyi szintet fogja elérni.  
A feladatalapú támogatásokról sincs információ, csak annyi hogy vagy március vagy április a 
beadási határidı. Feladataink nagyon sok van, viszont a finanszírozás nagyon kevés. 2013-tól 
úgy lesz a nemzetiségi önkormányzatok támogatása, hogy a népszámlálási adatokhoz fogják 
igazítani. Valószínő, hogy lesz egy fejkvóta és a roma lakosságszám alapján fogják adni a 
mőködési támogatást. Ez az év bizonytalan, viszont hatalmas terveink vannak. Készülünk a 
nemzetközi romanapra, és reméljük, hogy addigra megérkezik a támogatás. A helyi 
önkormányzatnál jelenleg bizottsági ülés folyik a költségvetésrıl, amely igaz, hogy szőkös de 
reméljük idén is kap a nemzetiségi önkormányzat támogatást. Egyenlıre nem tudok mit 
mondani, hogy mikor fog megérkezni az állami támogatás, elsıdleges információ, hogy 
február végén. Március 1-jén lesz a helyi önkormányzat következı testületi-ülése, azt 
szeretném megkérdezni, hogy az RNÖ-nek támogatási igényérıl nem kellene-e határozatot 
hozni? 



Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens: Konkrét pénzösszegrıl? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Igen. 
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens: Én úgy gondolom, hogy elegendı, ha az RNÖ elnöke 
ír egy levelet a helyi önkormányzat felé, amit majd a Képviselı-testület elé terjesztenek.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Köszönöm. 
 Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2012. évi költségvetését. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
2/2012.(II.08.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
 
 
 

HATÁROZAT  
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2012. évi költségvetését 
az alábbiak szerint fogadja el: 



 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzata 
 2012. évi bevétele   
  Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés RNÖ  

  B. Költségvetési bevételek   
  I. M őködési bevételek 0 

  1. Mőködési bevételek (07/04+14+19+23)   

  2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/25)   

    2.1. Helyi adók (16/10)   

    2.2. Átengedett központi adók (16/18)   

    2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/11+19+..+24)   

  3. Mőködési támogatások   

    3.1. Normatív hozzájárulások (16/38)   

    3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak (16/40)   

    3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása (16/42+43)   

  

  3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-
mővészeti szervezetek támogatása (16/44) 

  

    3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)   

  4. Egyéb mőködési bevételek 0 

    4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (09/18) 0 

             ebbıl: tám.értékő mőködési bev. tb alaptól (09/11)   

    4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl (07/34)   

    4.3. Elızı évi mőködési célú ei.m., pénzm. átvétel (09/53)   

    4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)   

  II. Felhalmozási bevételek   

  1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek    

    1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13)   

    1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tıke bevételei (16/35)   

    1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/14+17)   

  2. Felhalmozási támogatások   

    2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak (16/41)   

    2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49+..+53)   

  3. Egyéb felhalmozási bevételek   

    3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (09/41)   

    3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülrıl (08/41)   

    3.3. Elızı évi felhalmozási célú ei.m., pénzm. átvétel (09/61)   

  III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60)   

  IV. Pénzforgalom nélküli bevételek   

  B. Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.+IV. 0 

  C/V. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66) 0 

       1. Mőködési célra 0 

       2. Felhalmozási célra   

  D. Finanszírozási bevételek összesen 0 

 

Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel 
együtt 

0 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzat a 
 2012. évi kiadása  
  Ezer Ft-ban 

  Megnevezés  RNÖ  

  A. Költségvetési kiadások   

  
I. Működési kiadások 0 

  1. Személyi juttatás (02/49)   

  2. Munkaadókat terhelı járulékok (02/56)   

  3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69) 0 

  4. Egyéb mőködési kiadások: 0 

    4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások (04/15)   

    4.2. Mőködési c.pénzeszközátadás Áht-n kívülre (04/67)   

    4.3. Társadalom, szociálpol.és egyéb jutt.,tám. (04/94)   

  

  4.4. Elızı évi mőködési célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás 
(04/47) 

  

  5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)   

  II. Felhalmozási kiadások 
  

  1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05/31)   

  2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05/06)   

  3. Egyéb felhalmozási kiadások   

    3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások (04/36)   

    3.2. Felhalmozási c.pénzeszközátad. Áht-n kívülre (04/88)   

  

  3.3. Elızı évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmaradvány 
átadás (04/55) 

  

  III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/17+43+60) 
  

  
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások   

   ebbıl: általános tartalék   

              céltartalék   

  Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV. 
0 



Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetési mérlege  

    

B. Költségvetési bevételek   A. Költségvetési kiadások   

I. Működési költségvetés 0 I. Működési költségvetés 0 

1. Működési bevételek    1. Személyi juttatások   

2. Önkormányzatok sajátos működési 
bevételei * 

  2. Munkaadókat terhelő járulékok    

3.  Működési támogatások *   
3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

0 

4. Egyéb működési bevételek* 0 4. Egyéb működési kiadások *   

    5. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

II. Felhalmozási költségvetés 0 II. Felhalmozási költségvetés 0 

1. Felhalmozási és tőke jellegű 
bevételek* 

  1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val   

2. Felhalmozási jellegű támogatások    2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val   

3. Egyéb felhalmozási bevételek*   3. Egyéb felhalmozási kiadások*   

III. Támogatási célú kölcsönök 

visszatérülése, igénybevétele 
0 

III. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 

törlesztése 
0 

1. Működési célra   1. Működési célra   

2. Felhalmozási célra   2. Felhalmozási célra   

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek   IV. Pénzforgalom nélküli kiadások    

B Költségvetési bevételek összesen: 

I.+II.+III.+IV. 
0 

A. Költségvetési kiadások összesen: 

I.+II.+III.+IV. 
0 

V. Előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele  
0     

1. Működési célra 0     

2. Felhalmozási célra       

D. Finanszírozási bevételek összesen   E. Finanszírozási kiadások összesen   

Tárgyévi bevételek, a belső és külső 

finanszírozási műveletekkel együtt: 
0 

Tárgyévi kiadások, a belső és külső 

finanszírozási műveletekkel együtt:  
0 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. február 8. 
 
 
 
 



3. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi 
munkaterve 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Az SZMSZ II. fejezet 4.1. pontja értelmében 
a testület éves munkatervet készít. A hivatali munkatársak bekérték az intézményvezetıktıl a 
javaslatokat. Sápi Tiborné tett javaslatot, amelyben szülıi segítséget kérne a tanítás után a 
gyerekek haza irányításában, és a káros szenvedélyektıl is távol maradjanak. Az igazgató 
Asszony közmunkásokra gondolt, ezt majd megbeszéljük Polgármester Úrral, illetve önkéntes 
szülıi vállalás alapján. Én úgy gondolom, hogy határozatot kellene hozni arról, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat képviselıi kapcsolattartóként eljárnak a közoktatási intézménynél, 
az óvodánál, valamint az EGSZI családsegítı szolgálatánál.  
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens: Ezt az Egyebek napirendi ponton belül lehet 
megtárgyalni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Rendben.  
Márciusi ülésen van tervezve Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata, valamint 
az SZMSZ módosítása és kitüntetı díjak adományozása. Írásban kell eljuttatni a javaslatokat 
Gyurgyik Erzsébet részére. Áprilisra Lajosmizse Város Önkormányzatának 2011. évi 
zárszámadásának véleményezése. Szeptemberben van tervezve a 2012. évi költségvetés I. 
félévi teljesítésrıl szóló beszámoló, valamint a közmeghallgatás. Novemberben pedig a 
költségvetés I-III. negyedéves beszámolója, a 2013. évi költségvetési koncepció, és a 2013. 
évi munkaterv.  
 


