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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 26. napján 9:00 
órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:   

Baranyi-Rostás Rodrigó  RNÖ elnök  
Lakatos Sándor   képviselő 
            

Tanácskozási joggal megjelentek:      
dr. Balogh László  jegyző  
Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 

     dr. Csikai Zsolt  belső ellenőr  
      
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 hitelesítőt nem kell választani, tekintettel arra, hogy az elmúlt ülésen állandó 
jegyzőkönyv hitelesítőt választottunk A meghívón két napirendi pont szerepel, az ülés előtt 
megkaptunk egy kiosztós anyagot a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, így 
javaslom, hogy napirendi pontok közé vegyük fel ezt az anyagot. 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.) Pályázatok benyújtására vonatkozó döntések 
 
 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

2.) Támogatási kérelem Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felé 

Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

3.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

4.) Egyebek  
                  
1. Napirendi pont 
Pályázatok benyújtására vonatkozó döntések 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet 
„Nemzeti kulturális kezdeményezések 2015 évi költségvetési támogatására” címmel (a 
pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15)., valamint „Nyelvi környezetben megvalósuló 
nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 
2015. évi költségvetési támogatására” címmel (a pályázati kategória kódja: NEMZ-TAB-15.).  
Mindkét pályázatot a roma nemzetiségi önkormányzat beadta. A NEMZ-KUL-15 pályázati 
kiírásra benyújtott projekt címe „Lajosmizsei zarándoklat Csatkára” a megpályázott összeg 
pedig 384.400 Ft, és önerő nem szükséges biztosítani, a pályázati díj 3000 Ft volt, melyet a 
roma önkormányzat elutalt. A NEMZ-TAB-15 pályázati kiírásra benyújtott projekt címe 
„Csillogó szempárok”, a megpályázott összeg 1.448.000 Ft, itt a 3000 Ft-os pályázati díj 
szintén elutalásra került, mellékelni kellett a befizetést igazolására szolgáló bizonylatot. A 
NEMZ-TAB-15 a 0012 sorszámmal szerepel, a NEMZ-KUL-15 pedig a 0052 sorszámmal. 
Szerettük volna, hogy minél előbb benyújtásra kerüljenek a pályázatok, ezért is történt, hogy a 
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testületi ülést megelőztük. Akkor a határozat-tervezet is úgy módosulna, hogy a roma 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a pályázatok benyújtását. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy 
elfogadásra javaslom a határozat-tervezetet az elhangzott módosítással. Aki ezzel egyetért, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal, - 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2015. (I.26.) RNÖH 
Pályázat benyújtása a NEMZ-KUL-15 pályázati kiírásra 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 

a „Nemzeti kulturális kezdeményezések 2015 évi költségvetési támogatására” című (a 
pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15) pályázati kiírás alapján pályázat benyújtását.  

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a pályázattal kapcsolatosan felmerülő összes dokumentum 
előkészítésére és aláírására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. január 26. 
 
4/2015. (I.26.) RNÖH 
Pályázat benyújtása a NEMZ-TAB-15 pályázati kiírásra 

 
Határozat 

 
3.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 

a „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, 
hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési 
támogatására” című (a pályázati kategória kódja: NEMZ-TAB-15) pályázati kiírás alapján 
pályázat benyújtását. 

4.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a pályázattal kapcsolatosan felmerülő összes dokumentum 
előkészítésére és aláírására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. január 26. 
 
2. Napirendi pont  
Támogatási kérelem Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A roma nemzetiségi önkormányzat minden évben számos 
programot szervez a roma lakosság részére, melyeket a költségvetéséből biztosítja. Annak 
érdekében, hogy a programok sokszínűségét és színvonalát a roma nemzetiségi önkormányzat 
továbbra is tudja biztosítani szükséges stabil költségvetés szükséges. Az előterjesztés 
mellékletében szereplő megkeresés tartalmazza a roma nemzetiségi önkormányzat által 
tervezett programokat, és azok várható kiadásait, mely alapján javaslom, hogy Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatási kérelemmel forduljon Lajosmizse 
Város Önkormányzata felé. Meg kellene határozni, hogy mekkora összegű kérelemmel 
forduljunk a helyi önkormányzat felé.  
Lakatos Sándor képviselő: Szerintem 200.000 Ft-ot kérjünk.   
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Rendben, egyetértek képviselő úr javaslatával.  



 4

Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy 
elfogadásra javaslom a határozat-tervezetet a 200.000 Ft-al kiegészítve. Aki ezzel egyetért, 
kérem kézfelemeléssel jelezze 
 
5/2015. (I.26. ) RNÖH 
Támogatási kérelem Lajosmizse Város Önkormányzata felé 
 

Határozat 
 

5.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 200.000 Ft. összegű támogatási kérelemmel fordul Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felé.  

6.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt az előterjesztés melléklete szerinti támogatási kérelem 
benyújtására 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. január 26. 
 
3. Napirendi pont  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Előzetesen jegyző úr is tájékoztatást adott arról, hogy 
akadályoztatva vagyunk a vagyonnyilatkozat leadásokkal kapcsolatosan, tekintettel arra, hogy 
elnökhelyettes úr nem vesz részt az üléseken. A törvény értelmében a képviselő-testület 
tagjainak minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot kell leadni, amennyiben ez nem 
történik meg, úgy a képviselő addig, amíg a vagyonnyilatkozat leadása nem történik meg nem 
gyakorolhatja a képviselői jogait. Én nem szeretném, ha ilyen előfordulna. Ezért készült el a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, melyben ezt a problémát szeretnénk 
megoldani. A módosítás gyakorlatilag annyiból áll, hogy meg lenne a lehetőség arra, hogy az 
elnökhelyettes akadályoztatása esetén az elnöktől a vagyonnyilatkozatot a képviselő-testület 
harmadik tagja vegye át.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy 
elfogadásra javaslom a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Aki ezzel egyetért, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal, - 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
6/2015. (I.26.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
Szervezeti és Működési Szabályzat 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, az egységes 
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésére és aláírására.  

  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. január 26. 
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4. Napirendi pont  
Egyebek 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én nagyon sajnálom, hogy az elnökhelyettes úr így áll 
hozzá a tisztségéhez. Jegyző úr már korábban elmondta, hogy az elnök és az elnökhelyettes 
nem hívható vissza a tisztségéből. Csak akkor szűnik meg a tisztsége, ha ő maga lemond, akár 
a képviselői mandátumáról, akár az elnökhelyettesi tisztségéről. A másik, ha egy évig nem 
vesz részt a testületi üléseken, akkor viszont megszűnik a mandátuma.  
dr. Balogh László jegyző: Amit az elnök úr elmondott, az a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. CLXXIX. törvény 153. § (3) bekezdésében van szabályozva ez pedig úgy szól, hogy „A 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, 
vezetői megbízás joga - a nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettesei választásának 
kivételével - magában foglalja a felmentés, vezetői megbízás visszavonásának jogát, továbbá 
az egyéb megbízási, jelölési vagy delegálási jog magában foglalja a megbízás, jelölés, 
delegálás visszavonásának jogát.”  Itt a jogszabály két kivételt határoz meg az elnök, illetve 
az elnökhelyettes visszahívását. Viszont a testület két fővel is törvényesen tud működni. Azért 
is terjesztettük elő a 3. napirendi pontot, hogy ne fordulhasson elő az, hogy az elnök ne tudja 
leadni a vagyonnyilatkozatot.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy 
februárban várható ülés ahol a költségvetést kell tárgyalni, valamint a munkaterv szerint a 
kitüntetési díjak adományozását.  
Van-e valakinek mondanivalója az egyebek napirenden belül. Amennyiben nincs, akkor az 
ülést bezárom. 09:16 perckor.  

 
 
 

Kmf. 
 

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

   


