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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 16.-án délután 
15:00 órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó   RNÖ elnökhelyettes 
   Kökény-Zsuzsanna Szilvia  RNÖ tag  
   Csorba János    RNÖ tag     
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
            
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson 
megjelenteket. Köszöntöm Gyurgyik Erzsébet vezetői referenst, valamint Apró Ferenc 
települési képviselő Urat. 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 János 2 igen szavazattal – 1 fő Csorba János 
nem szavazott - jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. 
Az ülésre szóló meghívón a közmeghallgatáson kívül egy egyebek napirendi pont is szerepel. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata. Aki a napirendi pontokkal egyetért, 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. Közmeghallgatás        Lakatos Pál
            elnök 
             
2. Egyebek          
           
1. Napirendi pont 
Közmeghallgatás 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Jogszabályi előírás, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatnak legalább évi egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani. A 
közmeghallgatás időponját már 15 nappal korábban meghirdetésre került a város honlapján, a 
hirdetőtáblán, és a helyi kábeltelevízióban, így a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltaknak eleget tettünk. 
Jelenleg egy érdeklődőt látok, Apró Ferenc képviselő Urat. Tisztelettel köszöntöm még 
egyszer.  
Apró Ferenc települési képviselő: Köszöntöm én is a nemzetiségi önkormányzat tagjait. Én 
azért jöttem, hogy megkérdezzem a roma nemzetiségi önkormányzatot, hogy mi a véleménye 
Balogh József országgyűlési képviselőről, illetve, hogy ezzel kapcsolatosan terveznek-e 
valamilyen lépéseket. Én nem találkoztam vele évek óta, az hogy családon belül mit művelt, 
az egy dolog, azt majd a bíróság eldönti, hogy bűnös vagy sem, nem is tartozik ide. De 
választások után nem találkozunk vele négy évig. Hányszor volt itt amikor segítségre lett 
volna szükségetek, amikor fedél kellett volna valaki feje alá, vagy éppen tűzifa? Én úgy 
gondolom, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat is szólhat a választói felé, hogy jól 
gondolják meg, hogy kire teszik a voksukat. A mostani kormányzó párt is meg fogja tenni a 
lépéseket irányába. Én úgy gondolom, hogy egy közös cél lehet, hogy ha lesz olyan jelölt, akit 
fel tudunk vállalni, akkor vállaljuk fel.  
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Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Balogh József országgyűlési képviselő tett 
amit tett, majd a bíróság eldönti, hogy bűnös-e vagy sem. Az ő jelölőszervezete megtette a 
lépéseket, választókerületi elnökként leváltották a Képviselő Urat, és önszántából kilépett a 
pártjából. A roma önkormányzat nagyon sokat kampányolt mellette a 2010-es választások 
idején, és a választásra jogosultak több mint 90 %-a vett részt a szavazásban. Viszont évekig 
nem is jelent meg a településen sem. Nem tudom, hogy a lakosság tudna-e ilyen képviselőt 
továbbiakban támogatni. 
Apró Ferenc települési képviselő: Kellene kulturális, sportrendezvényt, vagy fejlesztést 
kezdeményezni, de nem történt semmi. Én csak szerettem volna erről a problémáról beszélni. 
Nem is zavarok tovább, köszönöm.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnökhelyettes: Köszönjük a részvételt. Úgy látom több érdeklődő 
nem jelent meg.  
 
2. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Egyebekben van-e valakinek 
mondanivalója? Amennyiben nincs akkor az ülést bezárom 15:15-kor.  
 
 

Kmf. 
 

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

         
    
    


