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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 26-án 12 óra 30 
perckor a Városháza 2. számú tárgyaló termében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Lakatos Pál      RNÖ elnök  

Baranyi-Rostás Rodrigó   RNÖ elnökhelyettes 
   Kökény Zsuzsanna Szilvia  RNÖ tag  
    
Tanácskozási joggal megjelentek:  
dr. Balogh László     jegyző 
Rostásné Rapcsák Renáta   intézményi referens  
Gyurgyik Erzsébet    vezetői referens  
     
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens  
 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön megjelenteket. 
Köszöntöm dr. Balogh László jegyző Urat, Rostásné Rapcsák Renátát és Gyurgyik 
Erzsébetet. Csorba János jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert 3 fő RNÖ tag jelen van. A jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ tagot megbízni. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ tagot 2 igen 
szavazattal – 1 fő Kökény Zsuzsanna Szilvia nem szavazott - jegyzőkönyv hitelesítőnek 
megválasztotta. A meghívót mindenki megkapta, két napirendi pontunk van.  
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.       Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi  Lakatos Pál  
          költségvetés módosítása       elnök 
             
    
2.      Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőség    Lakatos Pál 
         Programjának véleményezése       elnök 
   
             
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetés módosítása 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Megérkezett Lajosmizse Város Önkormányzatától a 100.000 Ft. 
támogatás, így a költségvetést ezzel az összeggel növelni kellett, így a költségvetés 323.000 
Ft. lett. Tájékoztatásként el szeretném mondani, hogy a feladatalapú támogatás várhatóan 
július hónap második felében érkezik meg. 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának a 2013. évi költségvetés módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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8/2013. (VI.26.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2013. évi költségvetés módosítása 
 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2013. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el: 
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 1. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati határozathoz 
      

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi bevételei 

   Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t     e l ő i r á n y z a t 

 
kötelező önként állami Összesen  

  1. Működési bevételek 322   322 
  1.1. Működési bevételek      
  1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei        
  1.3. Működési támogatások     

  
  1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 
támogatás       

    1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak        
    1.3.3. Kiegészítő támogatás        
    1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés        
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése       
  1.4. Egyéb működési bevételek 322   322 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 322     322 
    1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről         
    1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel         
    1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         
  2. Felhalmozási bevételek     
  2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek      
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei        
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei         
  2.2. Felhalmozási támogatások     
    2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak        
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások         
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek     
    2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről        

  
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről       

    2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel         
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 322   322 
  4. Finanszírozási bevételek  1  1 
  4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei  1  1 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  1  1 
      4.1.1.1. Működési célra  1   1 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra       
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele     
      4.1.2.1. Működési célra        
      4.1.2.2. Felhalmozási célra        
  4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei     
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       
    4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása        
  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 322 1  323 
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Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2013. június 26. 
 
 
2. Napirendi pont  
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának véleményezése 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Megkérném Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referenst, hogy 
néhány szóban tájékoztassa a Képviselő-testületet az anyaggal kapcsolatban.  
Rostásné-Rapcsák Renáta intézményi referens: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet! 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idei év februári ülésén elfogadta a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, de akkor már tudtuk, hogy ez év július 1. napjáig felül 

 2. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati határozathoz 
      

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi kiadásai 
    Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t    e l ő i r á n y z a t 
 kötelező 

feladatellátás 

önként 
vállalt 
feladat 

állami feladat  Összesen  
 
 1. Működési kiadások 322 1  323 
 1.1. Személyi juttatás      

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó      

 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 322 1   323 
 1.4. Egyéb működési kiadások     
   1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre      

 
  1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre       

 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 
juttatás,támogatás       

   1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás        
 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai         
 2. Felhalmozási kiadások     
 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val       
 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val       
 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások     
   2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre        

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre        

   2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás        
 3. Tartalékok     
 3.1. Általános tartalék       
 3.2. Céltartalék      
 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 322 1  323 
 5. Finanszírozási kiadások     
 5.1. Működési célú finanszírozási kiadások        
 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások        
 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     
 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) 322 1  323 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0    
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0    
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kell vizsgálnunk, jogszabályi változások miatt. A jelenlegi jogszabályok előírják a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program kötelező tartalmi elemeit. A Program elkészítését megelőzte, egy 
továbbképzés, melyen a Hivatal kijelölt dolgozói, valamint az intézmények szintén erre 
kijelölt dolgozói vettek részt. A Program felépítése gyakorlatilag jogszabályi előírás.  
A Program elkészítését természetesen kutató munka előzte meg, több mint 40 táblázatot 
kellett feltölteni adatokkal 2008 és 2011-es időszakra vonatkozóan. Erre azért volt szükség, 
hogy lássuk azt, hogy melyek azok a területek, amelyeket javítani, fejleszteni szükséges. 
Ennek eredménye lett gyakorlatilag az utolsó 10 oldal, amelyek a konkrét intézkedéseket 
fogalmazzák meg.  Ezt az Esélyegyenlőségi Programot 5 évre fogadja el a Képviselő-testület, 
azonban két év múlva felül kell vizsgálni, tehát ennyi idő áll rendelkezésre, hogy a 
meghatározott intézkedéseket megvalósítsuk. Én úgy gondolom, hogy aki az esélyegyenlőség 
terén érintett, akár mint igénybevevő, akár mint szakember tisztában van vele, hogy 
mindenkin segíteni kell, de nem biztos, hogy mindenkinél maximális eredményt tudunk 
elérni. A Program jellemzően általános célokat tartalmaz, példaként említhetem az 
iskolázottság kérdését, itt célként fogalmaztuk meg, hogy mindenki rendelkezzen szakmai 
végzettséggel, de azt is tudjuk, hogy aki nem kíván ezzel élni, azon nem is tudunk segíteni. A 
tegnapi bizottsági ülésen módosításként hangzott el, hogy próbáljuk a közhasznú 
keretlétszámot bővíteni, valamint vetőmaggal és palántával segítsük az arra rászorulókat, az 
alacsony iskolázottságúak képzése tekintetében módosításként hangzott el, hogy ne ezév 
szeptemberében kezdődjön meg a felmérés, hogy kik szeretnének ebben részt venni, hanem 
akár már szeptemberben a képzésük is megkezdődhessen. Ezt a három pontot kérte a 
bizottság, hogy a Programba még beépítésre kerüljön.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök helyettes: Én azt szeretném kérdezni, hogy konkrét rész a 
romákról van-e az Esélyegyenlőségi Programban, hogy hány fő él Lajosmizsén?  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Igen, ezt az adatot tartalmazza a Program a 
KSH oldalán megtalálható, hogy 401 fő roma nemzetiségű polgár él a településen. 
Öt célterületet tartalmaz a Program a gyerekek, a hátrányos helyzetűek és romák, a nők, 
idősek, és fogyatékosok csoportját.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök helyettes: Az benne van-e a Programban, hogy a településen 
van szegregátum?  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Nincs, tekintettel arra, Lajosmizsén nincs 
telep. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök helyettes: Nekem lenne még javaslatom a Programhoz. Azt 
javaslom, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Esélyegyenlőségi Programba vegye bele a Szív utca, Fülemüle utca, Orgona utca, Csalogány 
utca mart aszfalttal, vagy egyéb szilárd útburkolattal történő ellátását. 
dr. Balogh László jegyző: Én még azt szeretném mondani, hogy az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága kb. egy hónappal ezelőtt, hozott egy határozatot, melyben azzal a 
kéréssel fordult az RNÖ felé, hogy segítsen az Önkormányzatnak abban, hogy felmérést 
készít az oktatási igényekről. Én csak ezt a kérést tolmácsolni szeretném.  
Lakatos Pál RNÖ elnök: Rendben, természetesen segítünk.  
Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ tag: Az is nagy segítség lenne nekünk, hogy ha a friss 
álláshirdetéseket megkapnánk e-mailen, akkor azt továbbítani tudjuk a munkanélküli romák 
felé.  
Lakatos Pál RNÖ elnök: Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, akkor én az alábbi határozat-tervezetet javaslom elfogadni. Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetével egyetért, az elnök-helyettes 
által elhangzott javaslattal kiegészítve.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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9/2013. (VI.26.) RNÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi  
Programjának véleményezése 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetével egyetért, azzal a 
javaslattal kiegészítve, hogy a Szív utca, Fülemüle utca, Orgona utca, Csalogány utca mart 
aszfalttal, vagy egyéb szilárd útburkolattal történő ellátását Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete lehetőség szerint valósítsa meg.  
 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2013. június 26. 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Valakinek van-e valami mondanivalója esetleg?  
Amennyiben nincs, akkor az ülést bezárom 13 óra 10 perckor.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 

    Lakatos Pál sk.        Kökény Zsuzsanna Szilvia sk. 
                   elnök           jegyzőkönyv hitelesítő 

         
    
    


