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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 24. napján 
11:00 órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:   

Lakatos Sándor   képviselő 
Kolompár László   képviselő  
Baranyi-Rostás Rodrigó  képviselő    

          
Tanácskozási joggal megjelentek:      

dr. Balogh László  jegyző  
Dömötör Klára Edit  pénzügyi irodavezető 
Rimóczi Erika   pénzügyi referens 
Gyurgyik Erzsébet   vezetői 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 Lakatos Sándort, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze 2 igen szavazattal – 1 fő nem szavazott – Lakatos Sándort 
megválasztottuk jegyzőkönyv hitelesítőnek. A meghívón szereplő napirendi pont mellé 
javasolnék még egy egyebek napirendi pontot. Aki elfogadja a napirendi pontokat, az 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.) Notebook beszerzése 
 
 

 
Baranyi-Rostás 

Rodrigó 
elnök 

2.) Egyebek  
                  
1. Napirendi pont 
Notebook beszerzése 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A roma nemzetiségi önkormányzat munkájának 
megsegítése érdekében egy laptopot kíván beszerezni. A laptopra vonatkozóan három 
árajánlatot kértünk be, az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. Az árajánlatok 
közül kettő kecskeméti a Media Markt Kft. és a Pc-Doki Kft., egy pedig lajosmizsei az Inszo-
Pcs Kft. Körülbelül egy kategóriájú gépeket tartalmaznak az árajánlatok, márkájuk is 
megegyeznek. Célszerű a legkedvezőbb árajánlatot elfogadni. Ezekre a gépekre kettő év 
garancia jár. Kérem a javaslatokat, hogy melyik gép kerüljön beszerzésre.  
Lakatos Sándor képviselő: Szerintem a lajosmizsei cégtől vásároljunk.  
Dömötör Klára pénzügyi irodavezető: Az Inszo-Pcs Kft. csak egy év garanciát ad. A 
memóriára kell még odafigyelni, hogy az ne legyen túl kicsi.  
Kolompár László elnökhelyettes: Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a legolcsóbb a 
jobb.  Szerintem a Pc-Doki Kft. ajánlatában a Lenovo gép 96.700 Ft.-ért megfelelő lehet.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én pedig javaslom az Inszo-Pcs Kft. árajánlatában első 
helyen szereplő HP gépet.  
Rimóczi Erika pénzügyi referens: Az nem probléma, hogy kicsi a memóriája, mert az csak 
2 GB? 



 3

Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Igen valóban kicsi a memóriája. Akkor az Inszo-Pcs Kft. 
árajánlatában a második helyen szereplő Lenovo G50 laptopot javaslom. Van-e valakinek más 
javaslata? A határozat-tervezet akkor a következőképpen hangzik: Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Inszo-Pcs Kft. által adott 
árajánlatot 1 db Lenovo G50 készülék tekintetében.  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a készülék 
beszerzési árát a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetés módosítása tárgyában hozott 12/2014. (IX.15.) határozatának 1. mellékletében 
szereplő 1.4.1 Működési támogatás államháztartáson belülről sora terhére biztosítja.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 
igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:  
18/2014. (XI.24.) RNÖH 
Notebook beszerzése 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
Inszo-Pcs Kft. által adott árajánlatot 1 db Lenovo G50 készülék tekintetében.  

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a készülék 
beszerzési árát a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetés módosítása tárgyában hozott 12/2014. (IX.15.) határozatának 1. 
mellékletében szereplő 1.4.1 Működési támogatás államháztartáson belülről sora terhére 
biztosítja.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. november 24. 
 
2. Napirendi pont  
Egyebek 
 
Kolompár László elnökhelyettes: A színházba menő gyerekek névsoráról kellene 
egyeztetni, mert pénteken már mennek és még nincs végleges névsor. A családsegítősök is 
szóltak egy-két személynek a polgármesteren keresztül, ne legyen probléma abból, hogy a 
többször is szerepel valaki a listán. A másik, hogy az Igazgató Asszony az iskolában kérdezte, 
hogy probléma esetén ki legyen értesítve, mert kértük többen is, de tisztázni kellene, hogy 
kinek szóljanak. Az együttműködési megállapodásokat is el kell kezdeni pontokba szedni, 
hogy kivel és mikor szeretnénk együttműködési megállapodást kötni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én azt gondolom, hogy elsősorban a roma nemzetiségi 
önkormányzat elnökét keresse, és megbízás alapján bármelyik képviselő eljárhat. Szerintem 
ez így helyes.  
dr. Balogh László jegyző: Ez jogilag is így van, hogy az önkormányzatot az elnök képviseli, 
és az elnök felhatalmazása alapján bárki eljárhat.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Ebből nem csinálunk problémát, és szeretném is kérni, hogy 
segítsenek a képviselő-társaim.  
Kolompár László elnökhelyettes: Majd egy időpontot kellene kérni az iskola Igazgató 
Asszonyától, hogy a problémákról beszéljünk.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Rendben. Annyit szeretnék kérni, hogy az iskola, óvoda, 
művelődési ház, gyámhivatal, családsegítő szolgálat kapja már meg a roma önkormányzat 
elérhetőségét.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor az ülést bezárom. 11:15 perckor.  

 
Kmf. 

 
  Baranyi-Rostás Rodrigó sk.         Lakatos Sándor sk. 

 elnök                          jegyzőkönyv hitelesítő
   


