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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 3-án délelőtt 9 
órakor a Városháza 2. számú tárgyaló termében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó   RNÖ elnökhelyettes 
   Kökény Zsuzsanna Szilvia  RNÖ tag  
   Csorba János    RNÖ tag     
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
dr. Balogh László    jegyző 
Gyurgyik Erzsébet    ügyintéző 
     
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet ügyintéző 
 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a mai testületi 
ülésünkön megjelenteket. Köszöntöm dr. Balogh Lászlót Lajosmizse Város Jegyzőjét és 
Gyurgyik Erzsébetet. Lakatos Pál jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert 3 fő RNÖ tag jelen van. A jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Csorba János RNÖ tagot megbízni. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete Csorba Jánost 2 igen szavazattal – 1 fő Csorba János 
nem szavazott - jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. A meghívót mindenki megkapta, 
mai ülésünkön tárgyaljuk a kitüntető díjak adományozását, valamint szerepel egy egyebek 
napirendi pont.  
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata?  
Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:         Előterjesztő 
          
1. Kitüntető díjak adományozása      Lakatos Pál
            elnök    
2.  Egyebek  
        
 
 
2. Napirendi pont 
Egyebek    
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Egyebek napirendi ponton belül gondoltam 
megtárgyalni az ünnepség körülményeit. Idén szeretném meghívni a városi képviselőket is, 
szerintem kb. 20 e Ft elég lesz az ünnepség lebonyolítására, 50 e Ft alatt nem kell Képviselő-
testületi határozat. 
 Annyit szeretnék még elmondani, hogy megvannak a 2011-es népszámlálás végleges 
eredményei. Elmondható, hogy a 2001-es adatokhoz képest a hazai cigányság száma szinte 
megduplázódott. A lajosmizsei helyzetet még nem tudom pontosan, de kb. 450 fő vallotta 
magát romáknak. Voltak olyan panaszok, hogy a számlálóbiztos nem kérdezett a származásra. 
Vagy erre nem volt kötelező rákérdezni?  
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dr. Balogh László jegyző: Én úgy gondolom, hogy rá kellett kérdezni, de válaszolni nem volt 
kötelező. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Köszönöm. Még annyit szeretnék, hogy 
április végén ha jó idő lenne, akkor egy romanapot tartanánk. Ennek az időpontját meg 
kellene beszélnünk, illetve a költségvetésében kellene megegyeznünk.  
Az én javaslatom, hogy legyen április 27.-én szombaton.  
Kökény Zsuzsanna Szilvia: Nem nagyon késő van az már? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Akkor legyen április 20, egyébként is április 
22. a Föld napja és akkor lehetne délelőtt környezetvédelmi programokat, délután pedig roma 
kulturális programokat tartani. Az én javaslatom, hogy a program költségvetését 100 e Ft-ban 
határozzuk meg.  
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom, hogy Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata április 20. napján környezetvédelmi programokkal egybekötött roma 
kulturális napot tart, melynek maximális költségvetését 100 e Ft-ban határozza meg a 
Képviselő-testület. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2013. (IV.03.) RNÖH 
Környezetvédelmi programokkal  
egybekötött roma kulturális nap 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete április 20. napján 
környezetvédelmi programokkal egybekötött roma kulturális napot tart, melynek maximális 
költségvetését 100 ezer Ft-ban határozza meg.  
 
Felelős: RNÖ képviselő-testülete 
Határidő:2013. április 3. 
 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Valakinek van-e még valami 
mondanivalója? 
dr. Balogh László jegyző: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a Roma 
Önkormányzatnak valamilyen problémája adódik, igyekszem segíteni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Én a Roma Önkormányzat nevében is 
gratulálni szeretnék a jegyzői megbízáshoz.  
dr. Balogh László jegyző: Köszönöm.  
Amennyiben nincs, akkor az ülést bezárom 09.20-kor.  
 
 
 

Kmf. 
 

Baranyi-Rostás Rodrigó sk.        Csorba János sk. 
              elnökhelyettes          jegyzőkönyv hitelesítő 

         
    
    


