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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. január  29. napján 10:00 
órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó  RNÖ elnökhelyettes 

Kökény Zsuzsanna   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 az ülésen 
megjelenteket. Köszöntöm Gyurgyik Erzsébet vezetői referenst. Lakatos Pál RNÖ elnök nem 
jelezte távolmaradását. 
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. 
Az ülésre szóló meghívón egy napirendi pont szerepel Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata.  
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata. Én még szeretnék egy egyebek napirendi pontot felvenni. Aki a módosított 
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.  Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma      Lakatos Pál 
 Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás  elnök 

felülvizsgálata 
     

2. Egyebek     
             
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Megkérem Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referenst, hogy adjon tájékoztatást az anyaggal kapcsolatban.  
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens: Jogszabályi kötelezettség, hogy minden év január 31-ig 
napjáig felül kell vizsgálni a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti 
megállapodást. A 2013.-as évben a Hivatalnál változások mentek végbe. Többek között 
változott a Hivatal neve, változtak a szervezeti egységek, szabályzatok, szakfeladat helyett 
kormányzati funkció lett, illetve a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított helyiség 
konkrét megjelölése történt. Lényegében ezek aktualizálása történt meg a megállapodásban, 
az előterjesztés melléklete tartalmazza a módosított megállapodást egységes szerkezetben a 
változásokat félkövéren szedve.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Köszönjük. 
Gondolom, ha új nemzetiségi önkormányzat lesz akkor újra felül kell vizsgálni.  
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Gyurgyik Erzsébet vezetői referens: Igen, ezt a jogszabály is rögzíti, hogy választást 
követően az új nemzetiségi önkormányzat megalakulását követően szintén felül kell vizsgálni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a 
napirendi ponthoz? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom a Lajosmizse Város 
Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
1/2014. (I.29.) RNÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
együttműködési megállapodást.  

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására 

 
2. Napirendi pont 
Egyebek  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: A köztársasági elnök 2014. április 6. napjára 
tűzte ki az országgyűlési választásokat. Most van olyan lehetőség a nemzetiségi 
regisztrációnál, hogy az állampolgár kérheti, hogy már az országgyűlési választásokon is a 
nemzetiségi országos önkormányzat által állított listára szavazzon pártlista helyett. 
Van-e valakinek még mondanivalója? Amennyiben nincs, az ülést bezárom 10:10 perckor. 
 

Kmf. 
 

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

         
    
    


