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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. július 18. napján 09:00 
órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Lakatos Pál    RNÖ elnök 

Baranyi-Rostás Rodrigó  RNÖ elnökhelyettes 
Kökény Zsuzsanna   RNÖ tag  
Csorba János    RNÖ tag   

     
             
 
Tanácskozási joggal megjelentek:      

dr. Balogh László jegyző  
Rimóczi Erika  pénzügyi referens 
Gyurgyik Erzsébet  vezetői referens 

 
            
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Köszöntöm 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referenst, Rimóczi Erika pénzügyi referenst, és dr. Balogh László 
jegyzőt. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert 4 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 3 igen szavazattal – 1 fő Csorba nem 
szavazott - jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. 
Az ülésre szóló meghívón három napirendi pont szerepel az első a Baxtale Shave Független 
Érdekvédelmi Cigányszervezet támogatási kérelme, a második a „Ki Mit Tud?” kulturális 
rendezvény nap megszervezésével kapcsolatos, a harmadik pedig az egyebek napirendi pont. 
Én javaslom, hogy a második napirendi pont tárgyalásával kezdjünk.  
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. 
Aki a meghívó szerinti napirendi ponttokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:              Előterjesztő 
 
1. „ Ki Mit Tud?” kulturális rendezvény 
 
 
2. Baxtale Shave Független Érdekvédelmi Cigányszervezet 
támogatási kérelme 

Lakatos Pál  
elnök  
 
Lakatos Pál  
elnök 

2. Egyebek  
                  
1. Napirendi pont 
„ Ki Mit Tud?” kulturális rendezvény 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Baranyi-Rostás Rodrigó elnökhelyettes javaslata, hogy 2014. július 
20. napján a roma önkormányzat „Ki Mit Tud?” rendezvényt tartson. A rendezvényre 4 civil 
szervezettől kértünk árajánlatot és kettő érkezett meg az egyik a Baxtale Shave Független 
Érdekvédelmi Cigány Szervezet, a másik a Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület 
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árajánlata, ami az előterjesztés mellékletében látható is. A Baxtale Shave Független 
Érdekvédelmi Cigány Szervezet árajánlata 235.000 Ft. ami tartalmazza a hangosítás költségét, 
a zenei szolgáltatás költségét és az útiköltséget. A Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület 
árajánlata pedig 170.000 Ft. Erről kellene döntenünk, hogy melyiket fogadjuk el.  
És akkor most kérném dr. Balogh László jegyző Urat, hogy mondja el álláspontját az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
dr. Balogh László jegyző: Az ülés előtt kiosztásra került az írásos észrevételem az 
előterjesztéssel kapcsolatosan, amit remélem mindenki el tudott olvasni. Azzal kezdeném, 
hogy ugye a roma nemzetiségi önkormányzat ideje a vége felé jár, de talán még nem késő. 
Azt szeretném kérni, hogy mivel a Hivatal eléggé leterhelt az ülések összehívása az SZMSZ 
szerint történjen, mert ha nekünk lenne 10 napunk akkor sokkal jobban fel tudnánk készülni. 
Ami tőlünk telik mindent megteszünk, bejövünk hamarabb és túlórázunk is, de ennek ellenére 
nem sikerült mindenben tökéletesen felkészülni. Tegnap délután jutottunk oda, hogy az 
előterjesztéssel érdemben tudjunk foglalkozni. Én tettem egy jelzést, mivel ez a jegyző 
jogszabályi kötelessége, hogy ha az előterjesztésben foglaltak jogszabályt sértenek, akkor ezt 
jelzi a nemzetiségi önkormányzat felé. Tulajdonképpen azért is foglaltuk írásban, hogy így 
talán könnyebben értelmezhető. Én megnéztem, hogy milyen bevételekkel rendelkezik az 
önkormányzat, és úgy látom, hogy három forrásból van bevétele a nemzetiségi 
önkormányzatnak Ezek a következők: működési költségvetési támogatás, ami 270.710 Ft, 
511. 963 Ft feladatalapú költségvetési támogatás, és 100.000 Ft helyi önkormányzati 
támogatás. A feladatfinanszírozási rendszer egy új rendszer ami tavaly került bevezetésre és 
meglehetősen szigorú. Itt a forrásfelhasználás csak az adott célra történhet meg, ha nem arra 
célra kerül felhasználásra, akkor vissza kell fizetni. Azt tapasztalom, hogy az önkormányzat 
forrásainak döntő többsége kötött felhasználású. A működési támogatás csak működésre 
fordítható, abba nem fér bele ilyen rendezvény költségeinek fedezése. Én részletesen 
összegyűjtöttem a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Azt tudni kell, hogy a képviselő-
testület gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az elnök 
felel. Az önkormányzatnak feladata, hogy vagyonát nemzetiségi célra használja fel, illetve 
önálló pénzforgalmi számlát kell vezetni, aminek díjai vannak.  
Ami fennakadást jelentett az előterjesztés készítésekor az, hogy a rendezvény költsége a 405. 
000 Ft meghaladja az önkormányzat jelenlegi összes forrását.  
Lakatos Pál RNÖ elnök: Azt szeretném kérdezni, hogy jött ki ez a 405. 000 Ft? 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens: Úgy, hogy a két árajánlat együttes összege az 405.000 
Ft. 
Lakatos Pál RNÖ elnök: De mi nem szeretnénk mind a kettő árajánlatot elfogadni. 
dr. Balogh László jegyző: Akkor itt félreértés történt, és akkor a határozat tervezet nyilván 
ezek szerint módosul. 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Én azt szeretném kérni, hogy ha a nemzetiségi önkormányzatnak 
ülése van akkor egy pénzügyes és a jegyző ha lehet akkor legyen bent, mert adódnak olyan 
kérdések, amelyeket meg kell vitatni.  
dr. Balogh László jegyző: Ettől függetlenül a megjegyzések döntő többsége él. Ha több 
időnk jutna egy-egy anyag előkészítésére akkor jobban fel tudnánk készülni és körbe tudnánk 
járni a témát.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Én voltam az aki behozta tegnap az 
árajánlatokat. 
dr. Balogh László jegyző: Igen csak egy nap viszonylag kevés idő egy előterjesztés 
elkészítésére, és most ugye a szabadságok ideje van. Arra most nem volt mód és idő, hogy a 
könyvelést megnézzük, hogy mennyi a működési célú felhasználás és a feladatalapú 
felhasználás. A helyi önkormányzattól kapott támogatás és a feladatalapú támogatás biztos, 
hogy ilyen célra is fordítható, viszont a működési támogatás nem. A Képviselő-testület 
döntése előtt, én csak a törvényességre hívom fel a figyelmet.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Én annyit szeretnék mondani, hogy az előző 
ciklusban a roma nemzetiségi önkormányzat használatában volt a cédulaház. Akkor sokkal 
több volt a működési támogatás. Ott volt internet, villany, gáz, víz, és ezekből tevődtek össze 
a működési kiadások. Amikor 2011-ben bejött a feladatalapú támogatás, illetve a helyi 
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önkormányzattól kapott a roma önkormányzat támogatást, és ezekből próbáltunk kulturális 
rendezvényeket szervezni. Annyi változás történt, hogy a roma önkormányzat visszaadta a 
helyi önkormányzatnak a Cédulaházat, így nincs internet, víz, villany, gáz, telefon. Jelenleg 
annyiból tevődik össze a működési kiadás, hogy ha valamelyikünk valamilyen rendezvényre 
utazik, akkor az utazási költséget elszámoljuk. Volt egy könyvvásárlás az iskola részére, ami 
már feladatalapú támogatásból mehet. Hiszen korábban is támogatta a roma önkormányzat az 
iskolát és az óvodát. Figyelemmel tartjuk a költségvetést. 
dr. Balogh László jegyző: A probléma az az, hogy annyira későn kapunk anyagot, hogy 
gyakorlatilag arra nem volt idő, hogy megértsük egymást, hogy az önkormányzat mit 
szeretne. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt egybe kell számítani. Ha jól tudom, akkor az 
önkormányzatnak jelenleg 394.00 Ft-ja van. Az a kérdés, hogy ebből mennyi működési célú 
forrás, és a többi használható fel.  
De azt gondolom, hogy ha minden felhasználásra kerül, akkor teljesen beszűkül a mozgástere 
az önkormányzatnak. Most azt kell tudnunk, hogy mennyi a működési célú forrás.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnökhelyettes: A feladatalapú támogatásnál volt 5 cél, de ha a 
nemzetiségi önkormányzat úgy dönt, hogy kevesli a költségvetését, mondhatja azt, hogy az 5 
cél közül csak egyet, vagy kettőt tud megvalósítani. Ez ugyanúgy törvényes. A megyei cigány 
önkormányzatnál volt egy ülés, ahol ez volt a téma.  
dr. Balogh László jegyző: Ebben a tekintetben biztos törvényes. Én amire felhívtam a 
figyelmet, az az, hogy ennek az önkormányzatnak a mandátuma az ősszel lejár, és ilyenkor át 
kell adni az új önkormányzatnak a költségvetést, ami az elnök feladata. Ezért azt gondolom, 
hogy talán arra is kell gondolni, hogy az új önkormányzatnak maradjon forrás. Ha esetleg 
mégsem jön létre új nemzetiségi önkormányzat, akkor az állami pénznek az időarányos részét 
vissza kell fizetni.  
Lakatos Pál RNÖ elnök: Én azt kérném a pénzügytől, hogy gyűjtsék ki, hogy mennyire 
ment el és mire.  
dr. Balogh László jegyző: Azt kellenne kiszűrni, hogy mennyi olyan számla van, ami 
működési célra elszámolható. És a 270.000 Ft annyival csökkenne.  
Rimóczi Erika pénzügyi referens: Én akkor átmegyek az irodára és megnézem a számlákat.  
Lakatos Pál RNÖ elnök: Akkor ezt a napirendi pont tárgyalását felfüggesztjük addig és 
megtárgyalhatjuk a másikat. A Baxtale Shave Független Érdekvédelmi Cigányszervezet 
támogatási kérelmet nyújtott be a roma önkormányzat felé. A szervezet 2014. július 20. 
napján egy megyei szintű rendezvényt tart, amelyhez 600.000 Ft támogatást kér a roma 
önkormányzattól. A szervezet leírja a részletes programot, és a rendezvény költségvetését, A 
szervezet szerintem a megyében az egyik legsikeresebb, nagyon szépen dolgoznak. Az 
önkormányzat költségvetése alig több mint 800.000 Ft, és a szervezet jelenleg 600.000 Ft. 
támogatást kér, ez nyilván részünkről lehetetlen. Tekintettel arra, hogy a roma önkormányzat 
szintén július 20. napjára rendezvényt kíván szervezni, javaslom, hogy a Baxtale Shave 
Független Érdekvédelmi Cigányszervezet támogatási kérelmét jelenleg ne támogassa az 
önkormányzat. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponthoz kapcsolódóan? 
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom az előterjesztés 2. napirendi pontját, amely arról 
szól, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat nem támogatja a szervezet kérelmét.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 4 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
9/2014.(VII.18.) RNÖH 
Baxtale Shave Független Érdekvédelmi  
Cigányszervezet támogatási kérelme 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nem nyújt 
támogatást a Baxtale Shave Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet részére a 2014.07.20. 
napján megrendezésre kerülő rendezvény költségeihez. 



 5

 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. július 18. 
 
3. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek 
mondanivalója?  
dr. Balogh László jegyző: Választásokkal kapcsolatosan annyit, hogy még nem került 
kiírásra az időpont. A kiírást követően jelennek a végrehajtási rendeletek, azok után tudunk 
mi is többet.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Ha nem lenne új nemzetiségi önkormányzat, 
akkor a jelenlegi önkormányzatnak mikor jár le a mandátuma?  
dr. Balogh László jegyző: A választás napján, ha új önkormányzatot választanak, akkor 
annak megalakulásával. Ha nincs új önkormányzat, akkor a kormányhivatalnak kell átadni. A 
Nektv. 75. § (1) bekezdése mondja ki, hogy az általános választásokig tart a mandátum.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: De olyan változás is van, hogy függ a 
regisztráltak számától a testület létszáma?  
dr. Balogh László jegyző: Igen ez így van. Ha 100 fő alatti a regisztráció, akkor csak 3 fős 
lesz a testület.  
Kökény Zsuzsanna RNÖ elnökhelyettes: A lajosmizsei napok programját már lehet tudni?  
dr. Balogh László jegyző: Igen, már elfogadta a képviselő-testület. Itt több napos a 
rendezvény, és nagyon sokba kerülnek a fellépési díjak, ezért nagyon nehéz színvonalas 
programsorozatot összeállítani.  
Lakatos Pál RNÖ elnök: Akkor vissza tudunk kanyarodni az első napirendi ponthoz.  
Rimóczi Erika pénzügyi referens: Volt bankköltség, az elég kevés, mindössze 300 Ft, és 
volt három belföldi kiküldetés ez összesen 47.346. Ft.  
dr. Balogh László jegyző: Van 394.035 Ft. összesen. Ebből lejön a 270.710 Ft és 
hozzáadódik a 47.346 Ft. Így marad 171.000 Ft van durván, ami költhető a feladatalapúból. 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Én javaslom, hogy a rendezvény költségvetését 200.000 Ft legyen, 
mivel még itt lenne belföldi kiküldetés is. 
dr. Balogh László jegyző: Akkor ezt úgy lehet megoldani, hogy 170.000 Ft a feladatalapú 
támogatásból kerül felhasználásra, és akkor a belföldi kiküldetésre használható a működési 
célú támogatásból 30.000 Ft. Én javaslom, hogy ez a határozatban is legyen benne.  
Lakatos Pál RNÖ elnök: Rendben.  
Lakatos Pál RNÖ elnök: Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponthoz 
kapcsolódóan? Amennyiben nincs, akkor elfogadásra javaslom, hogy a következőképpen 
módosult határozatot. 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. július 
hó 20. napján „Ki Mit Tud?” rendezvényt tart, a rendezvény helyszíne: 6050 Lajosmizse, Szív 
utca 11., a rendezvény megszervezését a Képviselő-testület tagjai végzik.  
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés mellékletét a Romano Chacipe Lajosmizse Egyesület árajánlatát.  
3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendezvényre 200,000 Ft-ot fordít, amelyből 170.000 Ft –ot feladatalapú költségvetési 
támogatás terhére, és további 30.000 Ft-ot pedig a működési költségvetési támogatás terhére 
biztosít a költségvetéséből. 
4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a szükséges szerződések megkötésére.  
 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 4 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
10/2014.(VII.18.) RNÖH 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. július 
hó 20. napján „Ki Mit Tud?” rendezvényt tart, a rendezvény helyszíne: 6050 Lajosmizse, Szív 
utca 11., a rendezvény megszervezését a Képviselő-testület tagjai végzik.  
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés mellékletét a Romano Chacipe Lajosmizse Egyesület árajánlatát.  
3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendezvényre 200,000 Ft-ot fordít, amelyből 170.000 Ft –ot feladatalapú költségvetési 
támogatás terhére, és további 30.000 Ft-ot pedig a működési költségvetési támogatás terhére 
biztosít a költségvetéséből. 
4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a szükséges szerződések megkötésére.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. július 18. 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: További mondanivalója van-e valakinek? Amennyiben nincs, úgy 
az ülést bezárom 09 óra 45 perckor.  
 
 

Kmf. 
 

  Lakatos Pál sk.            Csorba János sk. 
      elnök         jegyzőkönyv hitelesítő 

         
    
    


