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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 20. 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 

     Rimóczi Erika   pénzügyi 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.  
A meghívón két napirendi pont szerepel és egy egyebek pont. Kérdezem, hogy van-e javaslat 
a napirendi pontokkal kapcsolatban?  Amennyiben nincs, úgy javaslom, hogy fogadjuk el a 
meghívón 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.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő 
testületének …/2015. (…) önkormányzati határozata a 2015. évi 
költségvetésről 
 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő 
testületének …/2015. (…) önkormányzati határozata a 2014. évi 
költségvetés módosításáról 

Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

3.) Egyebek  
                  
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének …/2015. 
(…) önkormányzati határozata a 2015. évi költségvetésről 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én csak egy pár szót szeretnék mondani. Elméletileg ismert 
a működési költségvetési támogatás összege a 2015. évben, de még a számlánkra nem 
érkezett meg. Így jelenleg a költségvetést a 2014. évi maradvánnyal tudjuk elfogadni, ami 
1000 Ft. Szeretne-e valaki hozzá szólni.  
dr. Balogh László jegyző: Annyit tudok mondani, hogy tegnapi napon Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a költségvetését, és a roma nemzetiségi 
önkormányzat által kért 200.000 Ft támogatást jóváhagyta. A következő költségvetés 
módosításkor ez az összeg be tud kerülni. Az előterjesztésben látható a feladatarányos 
támogatás április 15-ig, illetve augusztus 15-ig a feladatalapú támogatás meg fog érkezni. Azt 
gondolom, hogy a pénzügyi iroda néhány napon belül át tudja utalni, és akkor a két hónapra a 
támogatás megérkezéséig az önkormányzat működése megoldódik. Módosultak egyébként a 
428/2012. Korm.rendeletben a felhasználás feltételei. A következő ülésre tájékoztatást adunk 
a változásokról.  
Javaslom, hogy a Képviselő-testületnek, hogy ha igényt tartanak, akkor lemásoljuk a hatályos 
Korm.rendeletet, és tanulmányozzák át  
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Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm. 
Lakatos Sándor képviselő: Akkor két részletben kapjuk meg az állami támogatást.  
dr. Balogh László jegyző: Igen, április 15-ig az egyik fele, és augusztus 15-ig a másik fele. 
Ezért mondtam, hogy a 200.000 Ft, amit a Lajosmizse Város Önkormányzata megszavazott, 
azt megpróbáljuk minél előbb elutalni, hogy tudjon a nemzetiségi önkormányzat működni.  
Lakatos Sándor képviselő: És mennyi az egész évi támogatása a roma önkormányzatnak?  
dr. Balogh László jegyző: Én úgy tudom, hogy kb. 380.000 Ft. Azt nem tudom, hogy ez az 
összeg egyenkénti, vagy összességében ennyi, ezt a költségvetési törvény még nem bontotta 
meg. Jogszabály alapján a nemzetiséghez tartozók számától függ a költségvetési támogatás 
összege, és ez alapján két kategória van, de úgy látom, hogy itt az 50 fő feletti összeget kapja 
meg a roma önkormányzat. Ami tájékoztatást kaptunk a törvényességi felügyelettől, ebben az 
látható, hogy ez a működési támogatás, a feladatalapú támogatás az nem derült ki.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm. A feladatalapú támogatás azért is ismeretlen, 
mert ott megnézik a jegyzőkönyveket, és a hozott határozatokat, és majd annak függvényében 
döntik el a támogatás összegét.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy 
elfogadásra javaslom a roma önkormányzat 2015. évi költségvetését. Aki ezzel egyetért, 
kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal, - 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2015. (II.20.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 7/2015. 
(II.20.) önkormányzati határozata a 2015. évi költségvetésről 

 
HATÁROZAT 

 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetését 
az alábbiak szerint fogadja el: 
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 1. melléklet a  7/2015. (II.20.) önkormányzati határozathoz 
      

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételei 

   Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 e r e d e t i   e l ő i r á n y z a t 

 
kötelező önként 

vállalt állami 
Összesen 

f e l a d a t 

  1. Működési bevételek     
  1.1. Működési bevételek      
  1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei        
  1.3. Működési támogatások     

  
  1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 
támogatás       

    1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak        
    1.3.3. Kiegészítő támogatás        
    1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés        
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése       
  1.4. Egyéb működési bevételek     
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről     
    1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről         
    1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel         
    1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         
  2. Felhalmozási bevételek     
  2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek      
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei        
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei         
  2.2. Felhalmozási támogatások     
    2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak        
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások         
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek     
    2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről        

  
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről       

    2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel         
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)     
  4. Finanszírozási bevételek  1  1 
  4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei  1  1 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  1  1 
      4.1.1.1. Működési célra  1   1 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra       
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele     
      4.1.2.1. Működési célra        
      4.1.2.2. Felhalmozási célra        
  4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei     
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       
    4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása        
  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.)  1  1 
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi kiadásai 
     Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 e r e d e t i    e l ő i r á n y z a t 

 kötelező önként 
vállalt  állami 

 Összesen  
 f e l a d a t 

 1. Működési kiadások  1  1 
 1.1. Személyi juttatások     

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó     

 1.3. Dologi kiadások  1  1 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
 1.5. Egyéb működési célú kiadások     
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre        

 
  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre        

 2. Felhalmozási kiadások     
 2.1. Beruházások     
 2.2. Felújítások     
 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások     
   2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre         

   2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás        
   2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása        
 3. Tartalékok     
 3.1. Általános tartalék        
 3.2. Céltartalék        
 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)  1  1 
 5. Finanszírozási kiadások     
 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)  1  1 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. február 20. 
 
2. Napirendi pont  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének …/2015. 
(…) önkormányzati határozata a 2014. évi költségvetés módosításáról 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § 
(1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat a költségvetését költségvetési határozatban 
állapítja meg.A 2/2014. (II.04.) RNÖ határozattal jóváhagyott 2014. évi költségvetés 
módosítása az alábbiak miatt indokolt: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 20/2014. (XII.08.) határozattal elfogadta 1 db működési célra 
használható Notebook beszerzését a roma nemzetiségi önkormányzat részére. A beszerzés 
megtörtént - a dologi kiadások előirányzata átcsoportosításra került a beruházási kiadások 
előirányzatára 100.000 Ft összegben. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom a határozat-tervezetet a költségvetés 
módosítására vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze 
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8/2015. (II.20.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 8/2015. 
(II.20.) önkormányzati határozata a 2014. évi költségvetés módosításáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el:
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételei 
   Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t  e l ő i r á n y z a t 

 
kötelező önként 

vállalt állami 
Összesen 

f e l a d a t 

  1. Működési bevételek 882 2  884 
  1.1. Működési bevételek  2   2 
  1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei        
  1.3. Működési támogatások     

  
  1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 
támogatás       

    1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak        
    1.3.3. Kiegészítő támogatás        
    1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés        
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése       
  1.4. Egyéb működési bevételek 882   882 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 882   882 
    1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről         
    1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel         
    1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         
  2. Felhalmozási bevételek     
  2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek      
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei        
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei         
  2.2. Felhalmozási támogatások     
    2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak        
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások         
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek     
    2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről        

  
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről       

    2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel         
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 882 2  884 
  4. Finanszírozási bevételek  8  8 
  4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei  8  8 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  8  8 
      4.1.1.1. Működési célra  8   8 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra       
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele     
      4.1.2.1. Működési célra        
      4.1.2.2. Felhalmozási célra        
  4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei     
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       
    4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása        
  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 882 10  892 
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi kiadásai 
     Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t  e l ő i r á n y z a t 

 kötelező önként 
vállalt  állami 

 Összesen  
 f e l a d a t 

 1. Működési kiadások 782 10  792 
 1.1. Személyi juttatások     

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó     

 1.3. Dologi kiadások 782 10  792 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
 1.5. Egyéb működési célú kiadások     
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre        

 
  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre        

 2. Felhalmozási kiadások     
 2.1. Beruházások 100   100 
 2.2. Felújítások     
 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások     
   2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre         

   2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás        
   2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása        
 3. Tartalékok     
 3.1. Általános tartalék        
 3.2. Céltartalék        
 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 882 10  892 
 5. Finanszírozási kiadások     
 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 882 10  892 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. február 20. 
 
3. Napirendi pont  
Egyebek 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: dr. Csikai Zsolt belső ellenőrtől megkaptuk a jelentését, 
amit a roma önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről készített. Én beszéltem is 
személyesen a belső ellenőrrel. És voltak hibák a 2014-es évben. Egy dolgot ki is ragadnék a 
jelentésből: „Az RNÖ-nél a 2014-évben az operatív gazdálkodási jogkörön belül az 
utalványozási jogkör gyakorlója 7 esetben sértette meg a törvényt.” Ez konkrétan én voltam. 
Beszéltünk is a pénzügyi referenssel, hogy ezek nem akaratos sértések voltak, hanem 
feltételbeli sértések voltak. Probléma volt az elmúlt időszakban, hogy az elnök úr nem igazán 
foglalkozott az önkormányzat zavartalan működésével, és voltak bizonyos költségek, amiket 
saját magamnak utalványoztam le.  
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dr. Balogh László jegyző: Én még nem olvastam a jelentést, de kérem a pénzügyi irodát is, 
hogy nézze meg a jelentést, és nézzük meg, hogyan tujduk az összeférhetetlen helyezeteket 
áthidalni. Ez egy három tagú önkormányzat, nyilván nem könnyű megoldani úgy, hogy 
összeférhetetlen helyzetek ne keletkezzenek. Mégis az a kérésem, hogy ahol ezen javítani 
tudunk, pl. ott ahol egy gépjármű elszámolásnál, utazási költségtérítésnél személyesen érintett 
az elnök, ott meg kell teremteni azt a helyzetet, hogy ilyen esetben az elnökhelyettes, vagy 
képviselő-testület harmadik tagja írjon alá. A következő ülésre megpróbáljuk előkészíteni a 
javaslatainkat.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Rimóczi Erika pénzügyi referenssel beszéltem, hogy ha van 
lehetőség rá akkor a Lakatos Sándort is vonjuk be, és kapjon olyan jogköröket, amiket az 
elnökhelyettes is kapott.  
Rimóczi Erika pénzügyi referens: Én pedig azt szeretném kérni, hogy a belföldi 
kiküldetésekhez csatolni kell azokat a meghívókat, amiket a roma önkormányzat kap, hogy 
valamivel bizonylatolva legyenek, ugyanez vonatkozik a számlákra is. Először is legyen egy 
szerződés, ami mögé tudjuk rakni a számlát.  
dr. Balogh László jegyző: Tehát önmagában egy számla kevés, egy alapbizonylat is kell 
mögé. Évről évre egyre szigorúbb szabályok vannak. Mindennek alapbizonylatának kell 
lenni. A jelentésben feltárt hibák megoldása közös érdekünk. A Korm.rendeletet az ülés után 
oda adjuk, és ha kérdés van vele kapcsolatban, akkor tudunk segíteni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A szociális ellátásokról szeretnék egy pár szót beszélni, 
hogy milyen változások lesznek. 
dr. Balogh László jegyző: A szociális ellátások gyakorlatilag gyökeresen megváltoznak, de 
azt is mondhatjuk, hogy nem változnak. A változás egy része hatásköri jellegű. Ami a járási 
hivatalnál volt ellátás, az úgy gondolom, hogy ismertek, ezek változatlanul maradnak, mint pl. 
közgyógyellátás, ápolási díj stb. Az önkormányzatnál számos ellátás volt az elmúlt évben, pl. 
a foglalkozást helyettesítő támogatás, és volt a rendszeres szociális támogatás is. Az fht.-t 
változatlan feltételekkel tovább folyósítja a járási hivatal, úgy néz ki, hogy a járási hivatalon 
belül a munkaügyi központ lesz, aki az ellátást folyósítja. Voltam egy tájékoztatón a héten, ott 
azt mondták, hogy lehet, hogy átmenetileg nem a munkaügyi központnál lesz, de hosszú 
távon biztosan ott lesz a hatáskör. A munkaügyi központtal eddig is együtt kellett működni az 
fht-s ügyfeleknek. A rendszeres szociális segélyt, olyan aktív korúaknak adtuk eddig, akik 
vagy egészségügyi állapotuk miatt nem voltak munkaképesek, vagy nyugdíjkorhatár előtt öt 
évvel voltak. Ez a támogatás gyakorlatilag megszűnik. Ennek a felülvizsgálata a mi 
feladatunk, ez folyamatban van. Háromfelé irányítjuk az ellátottakat: aki munkaképes, és 
együttműködik a munkaügyi központtal, az átkerül az fht-s ügyfelek közé; aki 50 % feletti 
egészségkárosodással bír, az egészségügyi támogatást fog kapni továbbra is; a harmadik irány 
akinek kiskorú gyermeke van, és nem tudja a felügyeletét megoldani, csak ő maga, az 
nevelési támogatást fog kapni. De azt gondolom, hogy nagyon kevés kiskorú gyermek van, 
akinek a felügyelete nem lenne megoldható, hiszen van bölcsődénk, és három éves kortól 
kötelező lesz az óvoda is. Beszélnünk kell még két másik ellátásról is, az egyik a méltányos 
közgyógyellátás, a másik a lakásfenntartási támogatásról. Ezek sajnos megszűnnek. Akinek 
tavaly évben határozatban megállapították a lakásfenntartási támogatást, azoknak idén kifut az 
ellátása. Akik ebben az évben nyújtották be a kérelmüket, azoknak csak február 28-napjáig 
állapíthatjuk meg az ellátásukat. A méltányossági közgyógyellátásnál is az a helyzet, hogy 
akinek tavaly megállapítottuk az egy évre megkapta a jogosultságot, aki jogosult rá és február 
28-ig beadja a kérelmét, annak még egy évre meg tudjuk állapítani, ha az egyéb feltételeknek 
megfelel. Volt az önkormányzati segély, amit korábban eseti támogatásnak hívtak, most 
települési támogatást fognak hívni. Tegnapi napon az önkormányzat elfogadta a szociális 
rendeletét gyakorlatilag ugyanazzal a tartalommal. Aki rendkívüli élethelyzetbe kerül az 
továbbra is jogosultak rendkívüli települési támogatásra, ami továbbra is a polgármester 
hatáskörébe tartozik. A települési támogatás egy olyan ellátási forma, ami fakultatív módon 
adható, az önkormányzat dönthet úgy, hogy saját költségvetése terhére bármilyen ellátást 
adhat. Eddig úgy működött, hogy az ellátások 70, 80, 90 vagy 100 %-ban állami normatívával 
voltak megtámogatva, ezt kellett kiegészíteni az önkormányzatnak. A megmaradó települési 
támogatást az önkormányzat teljes egészében a saját forrásából kell, hogy nyújtsa. Van egy 
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általános szociális támogatás, amit az állam ad az önkormányzatnak ez kb. 20 millió Ft, amit 
szociális ellátásra kell fordítani, de egyébként a pénzügyi helyzet miatt, nem teheti meg az 
önkormányzat, hogy a korábbi ellátásokat nyújtsa. Egyetlen támogatás maradt meg a 
rendszerben a temetési segély, ugyanazokkal a feltételekkel nyújtható. Az egy főre eső 
jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 300 %-át, egyedül 
élő esetén 400 %-át. A segély összege a legolcsóbb temetési költség 10 %-a. Koporsós 
temetés esetén 20.000 Ft-ot, hamvasztásos temetés esetén 18.500 Ft-ot ad az önkormányzat. 
Új támogatási formát nem állapított meg az önkormányzat.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm szépen. Mi próbáljuk a körülöttünk lévő 
embereket felkészíteni a változásokra.  
dr. Balogh László jegyző: Fontos új szabály, hogy aki kap települési támogatást el kell 
számolnia legkésőbb 60 napon belül a kapott támogatás összegével.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: És mi történik ha nem számol el.  
dr. Balogh László jegyző:  Szankciót jelenleg nem állapítottunk meg. Az önkormányzat úgy 
döntött, hogy három hónap gyakorlat után újratárgyalják és megnézik a tapasztalatokat. Arra 
is tekintettel, hogy úgy kellett megalkotni a szociális rendeletet, hogy a végrehajtási rendelet 
nem jelent meg, tegnap este fél 6-kor kaptunk útmutatót.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Van-e valakinek 
mondanivalója az egyebek napirenden belül. Amennyiben nincs, akkor az ülést bezárom. 09: 
40 perckor.  
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