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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 17. napján 
9:00 órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó  elnök  

Kolompár László   elnökhelyettes   
 Lakatos Sándor   képviselő 

   
 

 
     
             
Tanácskozási joggal megjelentek:      

dr. Balogh László  jegyző  
Basky András   polgármester 
Rimóczi Erika   pénzügyi referens 
Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
Rostásné Rapcsák Renáta  intézményi referens 

      
          
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, tekintettel arra, hogy valamennyi képviselő jelen 
van az ülésen.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kolompár Lászlót, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze 2 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott –Kolompár Lászlót 
megválasztottuk jegyzőkönyv hitelesítőnek. Kérdezem, hogy a meghívóban szereplő 
napirendi pontokon kívül van-e javaslata egyéb napirendi pont tárgyalására? Amennyiben 
nincs, aki a napirendi pontokat elfogadja az 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 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
 
 

 
Baranyi-Rostás 

Rodrigó 
elnök 

2.) Egyebek  
                  
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Jogszabály írja elő, hogy az alakuló üléstől számított 30 
napon belül az együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni. A roma nemzetiségi 
önkormányzat alakuló ülését 2014. október 27. napján tartotta meg. A felülvizsgálat során 
többek közt korrigálásra került a roma nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén 
megválasztott új elnök személye, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával 
kapcsolatos II. fejezet a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az együttműködési 
megállapodásban rögzítve van, hogy a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos 
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eszközöket, milyen feltételekkel tudja igénybe venni. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
javaslata az együttműködési megállapodást illetően.  
Kolompár László elnökhelyettes: Az én javaslatom, hogy a roma önkormányzat kapja meg az 
ún. Cédulaház ingatlant irodának, ugyanolyan feltételekkel, mint ami megállapodásban lévő 
iroda helység használatára vonatkozik. Aggályok voltak korábban a rendezvények miatt.  Úgy 
gondolom, hogy a megállapodásba rögzíteni lehet, hogy bármilyen nagyszabású rendezvényre 
kerülne sor előzetesen a helyi önkormányzattal kell egyeztetni. Én úgy érezném, hogy alá 
rendelve lennénk a nagy önkormányzatnak.  
Basky András polgármester: Az alatt, hogy alárendelve mit értesz?  
Kolompár László elnökhelyettes: Tény és való, hogy itt sok ember dolgozik. Akaratlanul is 
egy konfliktusba bele tudunk keveredni. Én azért ragaszkodom a Cédulaházhoz, mert ott 
közvetlenebbül tudunk egymással beszélni.  Nem szeretném, hogy itt a kistárgyalóba 
vitatkozzunk. 
Basky András polgármester: És akkor erre az irodára nem is tartanátok igényt?  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lakatos Sándort kérdezem, hogy szeretne-e valamit 
mondani?  
Lakatos Sándor képviselő: Most nem köszönöm. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Voltak már előzetes egyeztetések. Azt mondjuk ki 
mindenképpen, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat támogatásként szeretné kérni a 
Cédulaház használatát.  
Kolompár László elnökhelyettes: A megállapodás I. 2. pontjában lévő megfogalmazás 
tökéletesen megfelel, csak az I.1 pontot kell módosítani a helyiség megjelölése tekintetében.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Kérdésként merül fel a közüzemi számlák rendezése.  
Kolompár László elnökhelyettes: Gondolom az így is úgy is van.  
Basky András polgármester: Ennek a helyiségnek külön nincs, de a Céduláhaznak nyilván 
lenne. Ezt ki kell dolgozni, hogy ott milyen költségeket jelentene az, ha folyamatosan 
használat alatt lenne. Nem mindegy, hogy egy héten csak egy napot használná az 
önkormányzat, vagy minden nap 8 órában. Nyilván ezek eltérő költségeket eredményeznek. 
Tisztázni kell azt, hogy kizárólagos használatra kéri-e a roma önkormányzat a helyiséget, 
vagy csak arra, hogy a hétfői ügyfélfogadást mondjuk ott tartja a roma önkormányzat és nem 
itt. Ennek a költsége nem egyforma. 
Kolompár László elnökhelyettes: Én folyamatos használatra gondoltam. Azt is figyelembe 
kell venni, hogy ezt nem főállásban végezzük, és mondjuk, ha én este 7 órakor érek rá, biztos 
nem fogok ide bejönni, mivel nincs is Hivatal. Ezáltal itt szabályokhoz vagyunk kötve. Más 
lenne, ha főállásban végeznénk.  
Basky András polgármester: Ott is lesznek szabályok. De az sem működőképes, hogy egy 
meghatározhatatlan időbeosztásban működjön, az semmiképpen nem jó.  
Kolompár László elnökhelyettes: Más célja is lenne. A belső részt át kellene alakítani 
internetszobává, a nagy tér egy tárgyalóterem lenne, a kisebbik rész lenne az iroda. A 
mellékhelyiséget vissza kellene állítani az eredeti állapotára, nem tudom, hogy most hogy áll.  
Basky András polgármester: Szerintem az lenne a fontos, hogy pontosan meghatározni, 
hogy mi a kérés. Azt biztos nem fogja támogatni a sem a képviselő-testület, hogy szabad 
felhasználásra kerüljön vissza. Azt el tudom képzelni, hogy valamilyen szabályrendszeren 
belül használható legyen. Egy irodának van nyitva tartása, ha ügyfélfogadást tart az 
önkormányzat hogy mettől meddig, internetszobának szint úgy. Azt kérem, hogy konkrétan 
legyen megfogalmazva a kérés.  
Kolompár László elnökhelyettes: Én azt javaslom, hogy határozzunk meg egy összeget, 
hogy meddig tudja az önkormányzat finanszírozni, azt sem tudom, hogy a roma 
önkormányzat költségvetése hogy fog állni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Ahhoz, hogy internetszobát ki tudjunk alakítani tárgyi 
feltételek kellenek, de ez a mostani költségvetésből lefinanszírozhatatlan. Ez majd csak a 
2015. évi költségvetésből tud majd csak működni. Beszéltünk arról is, hogy programokat 
szeretnénk a roma gyerekeknek, hogy ne az utcán töltsék az időt. Volt szó játszószobáról is, 
de nyilván ezt is csak a következő évi költségvetésből lehet megvalósítani.  
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Basky András polgármester: Pályázat benyújtásánál, úgy is kell kérni az önkormányzat 
hozzájárulását. Ott úgy is le kell írni, hogy hol akarja a nemzetiségi önkormányzat 
megvalósítani, mire pályázik, mire van hozzá szükség. Szerintem első körben azt kellene 
belefogalmazni, hogy a jelenlegi kijelölt helyiség itt a 2. számú tárgyaló akkor maradjon, és 
esetlegesen külön igény szerint előzetes egyeztetést követően biztosítja a helyi önkormányzat 
a Cédulaház bizonyos helyiségeit. Most még úgy látom, hogy a roma nemzetiségi 
önkormányzatnál is csak érlelődik a gondolat, hogy mit szeretne. Ez viszont egy előrelépés 
lenne, ha igény esetén egyeztetés után bizonyos programokra megkaphatná a roma 
önkormányzat a helyiséget.  
dr. Balogh László jegyző: Ezt a megállapodást jogszabály alapján január 31-ig felül kell 
vizsgálni, így gyakorlatilag két hónap múlva újra lehet gondolni. Most költségvetésünk sincs 
a Cédulaház fűtésére, úgy tudom a gépek sincsenek meg, a játékok sem. Kb. 200.000 Ft-ja 
van a roma nemzetiségi önkormányzatnak, ami működésre fordítható. Idén a lehetőségek így 
elég szűkösek.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én úgy gondolom, hogy mivel január 31-ig úgy is felül kell 
vizsgálni, és addig látszódnak már nagyjából a költségvetési bevételek, akkor ezt most 
fogadjuk el így, ahogy van. A testületi ülések úgy is itt lennének. Annyit szeretnék, hogy ha 
van egy program, akkor ahhoz a Cédulaházat biztosítsa a roma önkormányzatnak.  
Basky András polgármester: Ezt ebbe a pontba bele lehetne fogalmazni, így van egy előre 
lépés. Januárban pedig újra kell tárgyalni, és akkor majd meglátjuk a továbbiakat.  
Kolompár László elnökhelyettes: Most akkor én azt nem tudom, hogy az idei évre mik a 
tervek. A megállapodást akkor majd januárban újra módosítjuk, de mi lesz a két hónap alatt? 
Pl. Milyen jogon kérünk 3 gépet, ha itt marad az iroda? 
Basky András polgármester: Én azt gondolom, hogy ha lesz egy pályázat, akkor azt 
előzetesen úgy is a helyi önkormányzatnak kell tárgyalni véleménynyilvánítás céljából, mivel 
ő az ingatlan tulajdonosa. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Ha a roma önkormányzat ad be pályázatot, és megkapja a 
gépéket, akkor leírjuk a helyi önkormányzatnak, hogy rendelkezésre állnak a feltételek az 
internetszobára.  
Kolompár László elnökhelyettes: Én nem feltétlen ragaszkodok az internetszobához. 
Igazából ennek egy bűnmegelőzési szándéka lenne. Fel tudjuk venni olyanokkal a kapcsolatot 
akik már nyertek ilyen pályázaton.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lakatos Sándort kérdezem, hogy szeretne-e valamit 
mondani? Most az a kérdés, hogy január 31-ig elfogadjuk a megállapodást így, és akkor majd 
meglátjuk.  
Lakatos Sándor képviselő: Én értem. Valamit ott kellene csinálni, mert az nem emberhez 
méltó. Olyan körülményeket kell teremteni, hogy dolgozni lehessen. Azért alakult meg a 
roma önkormányzat, hogy mi szervezzük a romáknak a programokat, a dolgaikat. 
Ugyanolyan munkarendben kell dolgozni a képviselő-testületnek, mint a helyi 
önkormányzatnak. Ez a Cédulaház szerintem inkább egy tanodának felelne meg, ahol a romák 
tudnák a hagyományőrzéssel foglalkozni.  
Basky András polgármester: Ez az elmélet, ha ez már tervvé alakul, és tudja a roma 
önkormányzat, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Meg a finanszírozás is nagy probléma, mert hiába akarok 
szeretnék én hagyományőrzést, ha nem tudom lefinanszírozni.  
Lakatos Sándor képviselő: Én még azt szeretném, hogy a helyi önkormányzat segítsen, hogy 
a roma önkormányzat is szervezhessen programokat. Azért, hogy tudják az emberek, hogy 
létezik a roma önkormányzat. Sok embert itt helyre kell igazítani, azért lenne jó, hogy erős 
legyen a roma önkormányzat. Mindenki mondja, hogy miért vagyunk képviselők.  
Basky András polgármester: Aki vállal egy tisztséget, az átéli ezt, hogy leszólítják az 
emberek. De most dönteni kell a megállapodásról, hogy így hagyjuk-e, vagy módosítunk a 
Cédulaház használatára vonatkozóan.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Előző ciklusban is volt példa, hogy írtunk egy levelet, 
amikor elindult a hagyományápolás és támogatást kaptunk. Ami feladatunk, hogy 



 5

összeszedjük a programokat, amiket szeretnénk megvalósítani, és ha ezekhez szükséges, 
akkor kérjük az önkormányzat segítségét.  
Az együttműködési megállapodás I. ponta azzal egészülne ki, hogy külön kérelem esetén 
előzetes egyeztetést követően igényt tarthat a Cédulaház használatára. Aki ezzel a 
módosítással kiegészítve elfogadja az együttműködési megállapodást, az kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt – az alábbi határozatot hozta:   
17/2014.(XI.17.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés melléklete szerinti módosításokkal, valamint az ülésen elhangzott I. ponthoz 
tartozó kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást.  

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

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. november 17. 
 
2. Napirendi pont  
Egyebek 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 1. b osztály 
osztályfőnöke támogatási kérelemmel fordult a nemzetiségi önkormányzathoz, hogy nagyon 
sok gyermeknek a Mikulás csomagját nem tudják kifizetni a szülők. Az önkormányzattól 
10.000 Ft-ot kérnek a Mikulás csomagok beszerzésére.  
dr. Balogh László jegyző: Én az előző ciklus utolsó ülésén jeleztem írásban is, hogy jól meg 
kell gondolni, hogy mennyi pénzt költenek a feladatalapú támogatásból. Hiszen akkor a 
feladatalapú támogatást felhasználták, így már csak 202.000 Ft. működési célú forrás maradt 
az önkormányzat költségvetésében, ami ilyen célokra nem használható fel, ezt a feladatalapú 
forrásból lehetett volna megvalósítani. Törvényesen jelenleg a roma nemzetiségi 
önkormányzat ilyen támogatást nem adhat.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Rendben. Akkor elvetjük az iskola támogatási kérelmét.  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Tisztelt képviselők! A helyi önkormányzat 
képviselő-testülete 2013. június 28. napján elfogadta a helyi esélyegyenlőségi programot. A 
programban több célcsoport lett megjelölve, ahol a problémák feltárásra kerültek, és 
megoldási javaslatok is feltüntetésre kerültek. Azért vagyok most itt, mert az egyik célcsoport 
a romák és a mélyszegénységben élők, ezen felül célcsoport még a gyermekek, az idősek, és a 
fogyatékkal élők, valamint a nők. Ezeket nem lehet élesen elválasztani. Azért hoztam fel most 
ezt, mert a következő évben felülvizsgálatra kerül a program, és az újonnan megalakult 
önkormányzat is képet kapjon erről, mi az amit meg kellene valósítani. Az egyik legnagyobb 
probléma ami akkor feltárásra került, hogy a regisztrált álláskeresők közel 50 %-a alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezik, nehezen tudnak elhelyezkedni. Volt már több képzés a 
közelmúltban, 3 csoportban 82 fő vett rész, nem csak roma származásúak. Egy csoport a 
Cédulaházban, kettő pedig a Művelődésházban. Elmúlt év december 1.-től 2014. március 31-
ig végéig tartott. Tanúsítványt kaptak a képzésben részt vevők, tanulmányi szerződést is 
kötöttek velük a Türr István Képző Központ. Ennek a képzésnek a folytatásaként lesz egy 
szakmai képzés, ami december elején indul, pontos ismereteink nincsenek, kb. 42 fő vehet 
részt. Lesz motorfűrész kezelő, mezőgazdasági munkás, számító gépkezelő, kisgép kezelő, 
targoncavezető stb. Itt is nyilván a regisztrált munkanélküliek jöhetnek szóba. Azzal a 
kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy ezt tolmácsolják az emberek felé, hogy tudjanak róla. Aki 
még esetleg nem regisztráltatta magát munkanélküliek, azok tegyék meg, hogy minél többen 
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részt tudjanak venni. Nem tudjuk azt sem, hogy kell-e iskolai végzettség. Egyébként is 
szükséges a munkanélküliként történő regisztráció, ha nincs bejelentett munkahelye. 
Kolleganőm mondta, hogy van egy roma foglalkoztatási program, és abban is pályáztok 
talán?  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Az országos roma önkormányzat meghirdette a Híd a 
munkába programot, ahol okj-s képzések, és egyéb tanfolyamok lesznek, amik Kecskeméten 
fognak megvalósulni.  November helyett később indulnak a képzések, a minisztériumok és a 
munkaügyi hivatalok áttekintik a jelentkezéseket, hogy a megadott adatok valósak-e. 
Előreláthatólag decemberben kezdődik. Lajosmizséről 140 fő jelentkezett. Vannak biztató 
jelek, hogy mindenkinek belefér, és akkor már itt lenne a képzés helyben. Bízunk benne, hogy 
elindul most már képzés. Van egy olyan információ, hogy egy nagy cég költözne ide. Nem 
tudom polgármester úr tud-e róla?  
Basky András polgármester: Milyen cég?  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én nem tudom megmondani, hogy melyik cég az. 
Mezőgazdasági területen, a Klábertelep környékén. 
Basky András polgármester: Nem tudok róla. 
dr. Balogh László jegyző: Nem gyümölcsfeldolgozó véletlen?  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: De igen. És van már ígéret, hogy helyi munkaerőre lesz 
igény. Tárgyalunk a családsegítővel.  
Basky András polgármester: Szerintem pályázaton nyert, de még nincs megépítve a 
feldolgozó.  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Én azt gondolom, hogy ha ennyi képzésben 
részt tudnak venni, akkor az nagyban javítja az esélyeiket. Még egy szegmens van, a nők és 
gyermekek kérdése. A feltárt probléma a hátrányos helyzetű nők és gyermekek 
élethelyzetének javítása volt. Ez megvalósulhatna úgy is, hogy egy beszélgetés keretében is. 
A segítséget abban kérnénk, hogy, mik azok a témák amik érdeklik a szülőket. Ez nem egy 
előadás, hanem egy kötetlen beszélgetés lehetne. Hívhatnánk védőnőt, óvónőt, iskolából 
bárkit. Lehetne erről szó, hogy segítsenek ebben egy viszonylag belátható időn belül?  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Rendben van, mindenképpen támogatni szeretnénk.  
Basky András polgármester: Nekem van még egy jó hírem. A Kecskeméti Színház 
igazgatója írt e-mailt. Lehetőséget szeretnének biztosítani a hátrányos helyzetű családok 
számára, akiknek általános iskolás gyermekük van, és anyagi helyzetük nem teszik lehetővé, 
hogy eljuthassanak színházba, és roma nemzetiséghez tartoznak. November 28. pénteken 
15.00 órakor lenne. 30-35 fő részvételére van lehetőség. Abban szeretném kérni a segítséget, 
hogy tegyetek javaslatot, hogy kik lehetnek azok, akik ebben részt vehetnének. A gondolat az, 
hogy szülő is menjen, ne csak a gyermek. Az előadás címe Jules Verne: Cirkuszkocsival a 
sarkvidéken. Azért is hívják az iskolás gyermekeket, hogy odafigyelés szempontjából jobb ez 
a korosztály. A buszt az önkormányzat biztosítja. Ki lehet kérni az iskola véleményét, hogy 
kiket javasolna. Nyilván ez egy picit jutalom is lenne, annak aki megérdemli. A színházban 
viselkedni kell.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönjük szépen a felajánlást, és a közreműködést. Nem is 
olyan sok időnk van.  
Basky András polgármester: Úgy kellene, hogy először konzultálnánk, hogy ne az legyen, 
hogy valakinek megígérjük, aztán mégis lemarad. Én is beszélek a családsegítősökkel. Akár 
még 40 fő is lehet. Megköszöntem a lehetőséget.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönjük.  
Kolompár László elnökhelyettes: Én még szeretném, ha beszélnénk egy témáról. A 
polgármester úrnak tennék fel egy kérést. A helyi rendelet szerint, ahol meghal a személy az 
az illetékes hivatal a köztemetésben. Nagyon sokba van egy temetés. Nekünk van egy 
kultúránk, és hagyományunk. Kórház tekintetében Kecskeméthez tartozunk, és aki ott hal 
meg, az ottani hivatal jár el a köztemetésben. A probléma az, hogy náluk köztemetés csak 
hamvasztás útján lehetséges. Ez azonban a mi hagyományunkba nem fér bele, szinte sértő.  
Basky András polgármester: Ezt a problémakört háromfelé kell szedni. Előfordul olyan, 
hogy valakit Kecskemét temet el. Ott a rendelet úgy szól, hogy kizárólag hamvasztás. Ebbe 
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mi nem tudunk beleszólni, itt a kérelmet feléjük kellene megfogalmazni, mert a kecskeméti 
rendeletalkotásnak mi nem vagyunk részesei.  
Kolompár László elnökhelyettes: De én a lajosmizsei lakosokra gondolok.  
Basky András polgármester: De jogszabály úgy szól, hogy ahol elhalt, ott kell a 
köztemetést intézni, nem a lakóhelye szerinti hivatalnál. Ha itt helyben van a köztemetési 
kérelem, akkor itt van lehetőség koporsós temetésre is.  
Kolompár László elnökhelyettes: Igen, viszont, ha Kecskeméten hal meg, akkor nincs, csak 
hamvasztásra lehetőség.  
Basky András polgármester: Én azt javaslom, hogy konzultálni kellene a kecskeméti roma 
nemzetiségi önkormányzattal, és közösen fellépni az ügy érdekében.  
Kolompár László elnökhelyettes: Nem is értem, hogy ők hogyan nem léptek fel az ügyben, 
hiszen ők is roma származásúak. Szerintem mi Kecskemétre semmi szín alatt nem tudunk 
hatást gyakorolni.  
Basky András polgármester: Én is megpróbálok ez ügyben segíteni, de csak egy kérdést 
tehetek fel a polgármester Asszonynak, hogy lát-e esélyt arra vonatkozóan, hogy legyen 
koporsós köztemetés is. Nyilván ennek egyszerű pénzügyi oka van, mert egy hamvasztásos 
temetés olcsóbb, mint egy koporsós. 
Kolompár László elnökhelyettes: Szerintem nincs nagy különbség.  
Basky András polgármester: Köztemetés fogalma az, amikor nincs olyan hozzátartozó, aki 
el tudja temetni a halottat, és az önkormányzatnak kell gondoskodni a dologról. Nem az a 
köztemetés, amikor ott vannak a rokonok, és kérik a köztemetés díját, és még betesznek 50-
100.000 Ft-ot és akkor más a temetés. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Új szabályok is lesznek, az ún. szociális temetés kerül 
bevezetésre.  
dr. Balogh László jegyző: Egy dolgot kell látni, amit a polgármester Úr is elmondott. 
Kecskeméti rendeletet csak Kecskemét tudja módosítani, erre nekünk ráhatásunk nincs. 
Jelezni tudjuk a problémát, esetleg polgármester Úr megkeresi a polgármester Asszonyt, vagy 
a roma önkormányzat megkeresi a kecskeméti roma önkormányzatot és együtt 
kezdeményezik a módosítást.  
Lakatos Sándor képviselő: Na de jegyző Úr, mi azt szeretnénk, hogy az itteni lakosokat 
lehessen koporsóban temetni. Mert ha valaki itt megbetegszik akkor Kecskemétre viszik 
kórházba, mivel itt nincs kórház, és ha olyan súlyos beteg akkor ott hal meg, de attól még nem 
lesz kecskeméti lakos, hanem lajosmizsei lakos.  
dr. Balogh László jegyző: Törvény írja elő, hogy a köztemetést ott kell végezni, ahol elhunyt 
az illető. Ezen változtatni egy önkormányzat sem tud, ezen változtatni az országgyűlés tud.  
Basky András polgármester: Kecskemét tudja a rendeletét módosítani olyan tekintetben, 
hogy a köztemetésnél lehetőséget ad koporsós temetésre.  
Lakatos Sándor képviselő: Ebben kérnénk segítséget.  
Basky András polgármester: Fel kell venni a kecskeméti roma önkormányzattal a 
kapcsolatot és ha tudom, hogy a kérelem be lett adva, akkor beszélek a polgármester 
Asszonnyal.  
Lakatos Sándor képviselő: Mert sokan vannak úgy, hogy nem szeretnék a hamvasztásos 
temetést.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönjük szépen a polgármester Úrnak a segítséget. 
Szeretne-e valaki mondani még valamit az egyebek napirendi pontban?  
Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor az ülést bezárom. 10:05 perckor.  
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