
Lajosmizse Város Roma  
Nemzetiségi Önkormányzata 
 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselı-testületének rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv 
2012. február 29. 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
7/2012. (II.29.) RNÖH  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
     Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi 

költségvetésének módosítása 
 
8/2012. (II. 29.) RNÖH Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

és Lajosmizse Város Önkormányzata közötti 
együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 29-án délelıtt 
9.00 órakor a Városháza 2. számú tárgyaló termében megtartott rendkívüli testületi ülésérıl 
 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó   RNÖ elnökhelyettes 
   Csorba János    RNÖ tag 
   Kökény Zsuzsanna Szilvia  RNÖ tag 
 
Az ülésen nincs jelen: Lakatos Pál   RNÖ elnök 
     
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
       
 
Jegyzıkönyvvezetı: Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a mai testületi 
ülésünkön megjelenteket. Lakatos Pál RNÖ elnök jelezte távolmaradását.  
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 4 fı RNÖ tagból 3 fı jelen van. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Csorba János RNÖ tagot megbízni. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a RNÖ testülete Csorba Jánost 2 igen szavazattal – 1 fı Csorba János 
nem szavazott - 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. Én szeretném, ha egyebek napirendi pont is felvételre kerülne. Amennyiben más 
javaslat nincs úgy kérem, hogy fogadjuk el a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását a 
módosítással együtt. Aki elfogadja kérem a módosított napirendi pontokat az kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ 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 
2012. évi költségvetésének módosítása       elnök 
 
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Város    Lakatos Pál 
Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata    elnök 
               
3. Egyebek 
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1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi 
költségvetésének módosítása 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Az RNÖ-nek 2011. évben nem maradt 
pénze. A mőködési támogatás megérkezett 2012. február 8-án, amely 214.689 Ft. Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. február 9-én tartott testületi-ülésen 
döntött, hogy az RNÖ 100.000 Ft támogatást kap. Ez összesen 314.689 Ft.  
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Kökény Zsuzsanna RNÖ tag: Nekem csak annyi megjegyzésem van, hogy ezt a 100.000 Ft-
ot nem tartom elegendınek. Én így nem tudom elfogadni. 
További kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen, 1 nem szavazattal - tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
  
6/2012. (II.29.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetés 
módosítása 
 
 
 

HATÁROZAT  
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2012. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el: 
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzata 
 2012. évi bevétele   
  Ezer Ft-ban 

  
Megnevezés RNÖ  

  1. Költségvetési bevételek   
  1.1. Mőködési bevételek 315 

  1.1.1. Mőködési bevételek   

  1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei   

    1.1.2.1. Helyi adók   

    1.1.2.2. Átengedett központi adók   

    1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek   

  1.1.3. Mőködési támogatások   

    1.1.3.1. Normatív hozzájárulások    

    1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak    

    1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása    

  

  1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 
elıadó-mővészeti szervezetek támogatása  

  

    1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások    

  1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 315 

    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen  315 

  ….1.1.4.1.1.ebbıl: támogatásértékő mőködési bevételek tb alaptól    

    1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl    

  

  1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány 
átvétel  

  

    1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések    

  1.2. Felhalmozási bevételek   

  1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek    

    1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése    

    1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei    

    1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei    

  1.2.2. Felhalmozási támogatások   

    1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak    

    1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások    

  1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek   

    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen    

    1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl    

  

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átvétel  

  

  1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele    

  1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek   

  1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 315 

  1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele  0 

    1.6.1. Mőködési célra 0 

    1.6.2. Felhalmozási célra   

  1.7. Finanszírozási bevételek összesen 0 

 

1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel 
együtt 

315 
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzata 
 2012. évi kiadása  
  Ezer Ft-ban 

  Megnevezés RNÖ  

  1. Költségvetési kiadások   

  
1.1. Működési kiadások 315 

  1.1.1. Személyi juttatás    

  1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó    

  
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások  315 

  1.1.4. Egyéb mőködési kiadások:  

    1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások    

    1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre    

    1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás   

  

  1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, 
pénzmaradvány átadás  

  

  1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai    

  
1.2. Felhalmozási kiadások   

  1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    

  1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val    

  1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások   

    1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások    

  

  1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre  

  

  

  1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadás  

  

  
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése    

  
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások   

    1.4.1. ebbıl: általános tartalék   

    1.4.2.          céltartalék   

  1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 315 



 6 

 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetési mérlege  

    

1. Költségvetési bevételek   2. Költségvetési kiadások   

1.1. Működési költségvetés 315 2.1. Működési költségvetés 315 

1.1.1. Működési bevételek    2.1.1. Személyi juttatások   

1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési 
bevételei * 

  
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

  

1.1.3. Működési támogatások *   
2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 
kiadások 

315 

1.1.4. Egyéb működési bevételek* 315 2.1.4. Egyéb működési kiadások *   

    2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.2. Felhalmozási költségvetés 0 2.2. Felhalmozási költségvetés 0 

1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 
bevételek* 

  2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val   

1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások    2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val   

1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek*   2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások*   

1.3. Támogatási célú kölcsönök 

visszatérülése, igénybevétele 
0 

2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 

törlesztése 
0 

1.3.1. Működési célra   2.3.1. Működési célra   

1.3.2. Felhalmozási célra   2.3.2. Felhalmozási célra   

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek   2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások    

1.5. Költségvetési bevételek összesen: 

1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 
315 

2.5. Költségvetési kiadások összesen: 

2.1.+2.2.+2.3.+2.4. 
315 

1.6. Előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele  
0     

1.6.1. Működési célra 0     

1.6.2. Felhalmozási célra       

1.7. Finanszírozási bevételek összesen   2.6. Finanszírozási kiadások összesen   

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső 

finanszírozási műveletekkel együtt: 
315 

2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső 

finanszírozási műveletekkel együtt:  
315 

 
Felelıs: RNÖ Képviselı-testülete 
Határid ı: 2012.február 29. 
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2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Lajosmizse Város 
Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Megkérem Gyurgyik Erzsébet vezetıi 
referenst ismertesse az anyagot.  
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens: Az együttmőködési megállapodás-tervezet I. pontját 
tudom ismertetni, a II. pontról majd Gulyás Attiláné az Adó-és Pénzügyi Iroda 
csoportvezetıje tud adni tájékoztatást. Az ülés elıtt kiosztott anyag az együttmőködési 
megállapodás-tervezete I. pontját nem módosítja, csupán a II. pontot. A korábbi testületi-
ülésen már említettem, hogy 2012. január 1. napjától a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény rendezi a roma nemzetiségi önkormányzat mőködését. A jogszabály 
elıírja, hogy a helyi önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzat együttmőködési 
megállapodást kössenek. Ez eddig is így mőködött, viszont az új jogszabály a megállapodás 
kötelezı tartalmi elemeit is rögzíti. Ennek alapján elkészült az együttmőködési megállapodás-
tervezete. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen pontról-pontra végig mentünk az 
együttmőködési megállapodáson. Próbáltunk egy olyan együttmőködési megállapodás 
tervezetet összeállítani, amely valamelyest idıtálló, és nem szorul állandó módosításra. 
 A helyi önkormányzat eddig is biztosított a roma nemzetiségi önkormányzat számára 
helyiséget, ezzel kapcsolatban a jogszabály elıírja, hogy ezzel a lehetıséggel havonta 
legalább 16 órában élhessen a roma nemzetiségi önkormányzat.  
Minden segítséget megadunk a továbbiakban is a roma nemzetiségi önkormányzat 
mőködésére, úgy ahogyan eddig is, mint pl. meghívók, elıterjesztések elıkészítése, 
jegyzıkönyv elkészítése, postázás, sokszorosítás stb.) Most annyi történt, hogy a felsorolt 
feltételek biztosítása érdekében ezeket az együttmőködési megállapodásban rögzíteni kell. A 
feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a helyi önkormányzat viseli a képviselık 
telefonhasználatának kivételével.  
Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı: Az RNÖ gazdálkodásával kapcsolatos szabályok 
az együttmőködési megállapodás részét képezik. Ezek eddig is léteztek, csak most 
kibıvítettük úgy, hogy azok a jelenleg hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelıek 
legyenek. Mivel az RNÖ-nek most már külön költségvetése van külön beszámolóval, és külön 
kell jelenteni a Magyar Államkincstár felé, és külön bankszámlát kell nyitni, így ezek mind 
beépítésre kerültek a megállapodás-tervezetbe. A kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok 
is beépítésre kerültek a tervezetbe. Kötelezettségvállalásra az elnök és az elnökhelyettes, 
pénzügyi ellenjegyzésre pedig az Adó-és Pénzügyi Iroda vezetıje, és csoportvezetıje 
jogosult. Pénzfelvételhez, vagy egyéb vásárláshoz a Megrendelılap továbbra is kötelezı. Ezt 
január 1-tıl külön vezetjük, külön pénztár mőködik, és külön bankszámlát kell nyitni ami már 
folyamatban van és talán a jövı héten már átutalásra kerülhet a támogatás amit kapott az 
RNÖ. A szakfeladat került még beszúrásra. A belsı ellenırzés ugyanúgy vonatkozik az RNÖ-
re is. Ennyit szerettem volna elmondani. Ha további kérdés van, arra szívesen válaszolok. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Köszönöm szépen.  
További kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata és Lajosmizse Város Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás 
felülvizsgálatát a kinyomtatott anyaggal együtt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal- tartózkodás, ellenszavazat nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
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7/2012. (II.29.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Lajosmizse Város 
Önkormányzata közötti együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az 

elıterjesztés mellékletét képezı együttmőködési megállapodást a kiosztott anyaggal 
együtt.  

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 
felhatalmazza az elnököt az együttmőködési megállapodás aláírására.  

3.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 23/2011. 
(VI.28.) határozatával elfogadott a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete és Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között létrejött 
együttmőködési megállapodást e határozat elfogadásával egyidejőleg hatályon kívül 
helyezi. 

 
Felelıs: RNÖ Képviselı-testülete 
Határid ı: 2012.február 29. 
 
 
3. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Arról szeretném tájékoztatni a T. Képviselı-
társaimat, hogy február 9-én esküt tettem a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, 
illetve, hogy február 27-én elnök úrral Mándoki István közjegyzınél voltunk, akitıl aláírási 
címpéldányt kellett kikérnünk. Ennek költsége 6000 Ft. volt, ami természetesen az RNÖ 
költségvetését terheli. Amirıl még beszülnünk kell az a márciusi testületi ülés idıpontja, 
mivel kitüntetések adományozásáról kell döntenünk, és a díjakat meg kell rendelni ami idıt 
igényel.  
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens: Én annyit szeretnék mondani, hogy a március 15-i 
héten szabadságon leszek.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Valakinek van javaslata az ülés idıpontjára? 
Amennyiben nincs, úgy késıbb még egyeztetünk ez ügyben.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Az ülést bezárom 9 óra 15 perckor.  
 
 
 
 
      Kmf. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó        
     elnökhelyettes        Csorba János  

            jegyzıkönyv hitelesítı 
 
      
 
   Gyurgyik Erzsébet  
              jegyzıkönyvvezetı 


