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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 8. napján 
14:00 órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:   

Baranyi-Rostás Rodrigó  RNÖ elnök  
Lakatos Sándor   képviselő 
          

    
Tanácskozási joggal megjelentek:      

dr. Balogh László  jegyző  
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 két fő képviselő jelen van az 
ülésen. Kolompár László nem jelezte távolmaradását.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Lakatos Sándort, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze 2 igen szavazattal Lakatos Sándort megválasztottuk jegyzőkönyv hitelesítőnek. A 
meghívón szereplő napirendi pontokon kívül van-e más javaslat? Amennyiben nincs, úgy 
elfogadásra javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:              Előterjesztő 
 
 
1.) Notebook beszerzéssel kapcsolatos döntések 
 
 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

2.) Lajosmizsei Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

3.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2015. évi munkaterve  

Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

4.) Kötelezettségvállalással kapcsolatos döntés Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

5.) Egyebek  
                  
1. Napirendi pont 
Notebook beszerzéssel kapcsolatos döntések 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartott ülésén a 18/2014. (XI.24.) 
határozatával elfogadta az INSZO-PCS Kft. által adott árajánlatot 1 db Lenovo G50 készülék 
tekintetében. A készülék megrendelésekor azonban kiderült, hogy az árajánlatban megjelölt ár 
a kiválasztott készülék tekintetében nem tartalmazza az operációs rendszert. Az INSZO-PCS 
KFT. elkészített egy újabb árajánlatot, amelyben a készülékek mindegyike tartalmazza az 
operációs rendszert, és a feltüntetett árak is tartalmazzák az operációs rendszer költségét. 
Annak érdekében, hogy egy operációs rendszerrel ellátott készüléket tudjon a roma 
nemzetiségi önkormányzat vásárolni, a korábban meghozott határozatot visszavonni 
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szükséges, és egy új határozatban szükséges dönteni a megvásárolandó készülék 
meghatározásáról. 
Én javasolnám az INSZO-PCS Kft. ajánlatában szereplő a HP 250-es gépet, ez egy sokkal 
erősebb gép, mint a többiek, 2 év garancia jár vele, és a gép tartalmazza az operációs 
rendszert. A készülék ára pedig 99.999 Ft. 
Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy először a korábbi 
határozat visszavonását szavaztatom. A határozat-tervezet szerint a Képviselő-testület 
visszavonja a notebook beszerzésére vonatkozó 18/2014. (XI.17.) számú határozatát. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen 
szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:  
19/2014. (XII.08.) RNÖH 
18/2014. (XI.24.) számú határozat visszavonása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a notebook 
beszerzésére vonatkozó 18/2014. (XI.17) számú határozatát visszavonja.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014.december 8. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: És akkor a második határozatban javaslom, hogy fogadjuk 
el az INSZO-PCS KFT. árajánlatát az első helyen szereplő HP 250-es gép tekintetében. Aki 
ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen 
szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
20/2014. (XII.08.) RNÖH 
Notebook beszerzésével kapcsolatos döntés 
 
1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

INSZO-PCS Kft. által adott árajánlatot 1 db Hewlett Packard 250 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. december 8. 
 
2. Napirendi pont  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A helyi nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat 
között létrejött megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. november 17-én tartott rendkívüli ülésén 
megtárgyalta és elfogadta a Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát a 
17/2014. (XI.17.) határozatával. Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. november 20. 
napján tartott rendkívüli ülésén napirendre tűzte az együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatát, melyet az előterjesztésnek megfelelően, módosítások nélkül elfogadott a 
155/2014. (XI.20.) határozatával.  Fentebb említett jogszabályhely rendelkezése alapján „A 
helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket a megállapodás megkötését, módosítását 
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követő 30 napon belül.” A megállapodásba beépítésre került a javaslatunk, hogy a 
Cédulaházat igény szerint lehet használni előzetes egyeztetést követően. Kérdés, vélemény, 
hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítását a tekintetben, hogy az 1. mellékletben a mindkét önkormányzat elfogadott 
együttműködési megállapodás kerüljön beépítésre. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
21/2014.(XII.08.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.  
2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 

elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának aláírására. 
 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2014. december 8. 
 
3. Napirendi pont  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 
munkaterve 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) II. 
fejezet 4. pontja értelmében a testület éves munkatervet készít. Az SZMSZ értelmében az 
elnök gondoskodik a munkaterv előkészítéséről és összeállításáról, aki ennek érdekében 
javaslatot kér be munkaterv elkészítéséhez a testület tagjaitól, a települési önkormányzat 
polgármesterétől, a nemzetiség számára szolgáltatást nyújtó intézmények vezetőitől, valamint 
a jegyzőtől. Az előterjesztés ülések várható időpontjára, és napirendi pontjaira tartalmaz 
javaslatot, azt hiszem a 3. oldalon egy elírás történt, a 2015. novemberi ülés napirendi pontja 
az nem a 2015. évi munkaterv, hanem a 2016. évi munkaterv lenne értelemszerűen.  Kérdés, 
vélemény, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy 
elfogadásra javaslom a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a tekintetben, hogy az 
1. számú mellékletben a mindkét önkormányzat elfogadott együttműködési megállapodás 
kerüljön beépítésre. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
az RNÖ testülete 2 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
22/2014. (XII.08.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 
 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
elfogadja a 2015. évre vonatkozó munkatervét: 
 
A Képviselő-testületi ülések helye: Lajosmizse Város Közös Önkormányzati Hivatala, 2. 
számú tárgyaló terme  
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évre 
vonatkozó rendes ülés időpontjai és napirendi pontjai:  
 
2015. január 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztést készítő:           Gyurgyik Erzsébet  
                           vezetői referens  
         Rimóczi Erika  
         pénzügyi referens 
Előterjesztő:              Baranyi-Rostás Rodrigó  
                RNÖ elnök 

2015. február 
 

1)  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének…/2015. (…) határozata a 2015. évi költségvetéséről 
Előterjesztést készítő:           Rimóczi Erika 
              pénzügyi referens 
Előterjesztő:            Baranyi-Rostás Rodrigó  

               RNÖ elnök 
2) Kitüntető díjak adományozása 

Előterjesztést készítő:            Gyurgyik Erzsébet 
              vezetői referens 
Előterjesztő:               Baranyi-Rostás Rodrigó 

         RNÖ elnök 
2015. április 
 

1) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2015. (…) számú határozata a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
Előterjesztést készítő:           Rimóczi Erika 
              pénzügyi referens 
Előterjesztő:            Baranyi-Rostás Rodrigó 

              RNÖ elnök 
2015. szeptember  
 

1.) Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről  
Előterjesztést készítő:            Rimóczi Erika  
              pénzügyi referens 
Előterjesztő:             Baranyi-Rostás Rodrigó 
              RNÖ elnök 

2015. november 
    

1) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. évi munkaterve 
Előterjesztést készítő:              Gyurgyik Erzsébet  
                vezetői referens 
Előterjesztő:               Baranyi-Rostás Rodrigó  
         RNÖ elnök 

2) Közmeghallgatás 
Előterjesztő:              Baranyi-Rostás Rodrigó 

                  RNÖ elnök  
   
Felelős: RNÖ képviselő-testülete 
Határidő: 2014. december 8.  
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4. Napirendi pont  
Kötelezettségvállalással kapcsolatos döntés 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének az előző ciklusban elfogadott együttműködési megállapodásában a 
kötelezettségvállalási szabályok között szerepelt, hogy csak az ötvenezer forintot meghaladó 
értékre kell a roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének döntése. Tekintettel 
arra, hogy erről a korábbi ciklusban működő roma nemzetiségi önkormányzat hozott 
határozatot, így kikerült ez a pont az együttműködési megállapodásból.  
Amennyiben az újonnan megalakult roma nemzetiségi önkormányzat szeretné felhatalmazni 
az elnököt kisebb összegű kötelezettségvállalásokra – a roma nemzetiségi önkormányzat 
gördülékeny működése érdekében -, úgy erről határozatban kell döntenie. 
A határozatban meg kell határozatni az összeget, hogy egy alkalommal mekkora összegre 
lehet kötelezettséget vállalni, és két ülés között hány alkalommal.  
Lakatos Sándor képviselő: Én javaslom, hogy az összeg 50.000 Ft. legyen, és két ülés között 
pedig 5 alkalom legyen meghatározava. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Rendben. Akkor az elhangzott javaslattal kiegészülve 
elfogadásra javaslom a kötelezettségvállalásra vonatkozó határozat-tervezetet. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
23/2014.(XII.08.) RNÖH. 
Kötelezettségvállalással kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza az elnököt, hogy maximum 50.000 Ft. értékhatárig Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében kötelezettséget vállaljon. A két 
ülés között az elnök által vállalt kötelezettségvállalás nem haladhatja meg az 5 alkalmat. 

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének elnöke a 
kötelezettségvállalást(okat) követő ülésen beszámol a képviselő-testület felé az általa 
vállalt kötelezettségvállalásról. 

3.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 
elnököt az általa vállalt kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentumok aláírására.  

 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2014. december 8. 
 
5. Napirendi pont 
Egyebek 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Októberben alakult meg a roma nemzetiségi önkormányzat, 
az elmúlt egy hónapunk elég sűrű volt, és ezúton szeretném a Hivatal munkatársainak 
megköszönni a kitartó munkájukat. Mi már nem szeretnénk ebben az évben több ülést tartani, 
úgy most minden kedves kollegának kívánok boldog karácsonyt és sikerekben gazdag újévet.  
dr. Balogh László jegyző: Köszönjük szépen, és kellemes ünnepeket kívánok én is a Hivatal 
nevében.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor az ülést 
bezárom. 14:17 perckor.  

Kmf. 
 

  Baranyi-Rostás Rodrigó sk.         Lakatos Sándor sk. 
 elnök                          jegyzőkönyv hitelesítő

   


