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Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő képviselőből 2 fő jelen van. Kolompár 
László elnökhelyettes úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.  
Négy napirendi pontunk van. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs más napirendi pontra javaslat, úgy aki a meghívóban szereplő napirendi 
pontokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Baranyi-Rostás Rodrigó 
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2. 

 
Együttműködési megállapodások kezdeményezése 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
3.  

 
Roma Nap rendezvény megszervezése 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
4. 
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Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Azt javaslom, hogy a 2. napirendi ponttal kezdjünk, hogy a 
meghívottakat ne tartsuk fent.  
2. Napirendi pont 
Együttműködési megállapodások kezdeményezése 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az elmúlt időszakban a roma nemzetiségi 
önkormányzat kérte jegyző úr segítségét, abban, hogy egy jogilag elfogadható 
együttműködési megállapodás-tervezetet készítsen elő, amit a roma nemzetiségi 
önkormányzat az iskolával, óvodával, és az egészségházzal kötne meg.  A jogászok alapos 
munkát végezve összeállítottak egy megállapodás-tervezetet, amit én teljesen el tudok 
fogadni. 2014-ben a választásokat követően volt a roma nemzetiségi önkormányzatnak egy 
nagyobb feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatban, és több esetmegbeszélésen is részt 
vettünk. Kapcsolatban vagyunk a gyermekjóléti szolgálattal, a járási gyámhivatallal, az 
óvodával. A roma nemzetiségi önkormányzat szeretné az intézmények munkáját elősegíteni, 
megkönnyíteni. Az érintett családok közreműködésében próbálunk hatékonyan részt venni. 
Az iskola esetében is főként a hátrányos helyzetű tanulókat szeretnénk ösztönözni azzal, hogy 
bejárjanak az iskolába, részt vegyenek a programokon. Az óvodánál igyekszünk odafigyelni, 
hogy 3 éves kortól a gyermekek kerüljenek beíratásra, a szülők vigyék az óvodába a 
gyermekeket, egyeztessenek az óvónőkkel, esetleg ha van olyan probléma amit nem tudnak 
megoldani, akkor mi nagyon szívesen közvetítünk. Ez természetesen vonatkozik az iskolára 
is. Vannak olyan esetek, ahol már mi sem tudunk segíteni, és előfordul, hogy a gyermeket ki 
kell emelni. Volt olyan eset, hogy voltunk egyeztető tárgyaláson, megígérték, hogy a gyerek 
fog iskolába járni, egy hónapig működött is, majd ezt követően újra nem járt a gyerek 
iskolába, és most sem jár. Úgy gondolom, hogy az iskola is és gyermekvédelem is nyitott volt, 
a család nem élt a lehetőséggel, ennél többet már nem tudunk tenni. A roma nemzetiségi 
önkormányzat elsősorban a gyermekek helyzetének javítására törekszik, mert még az a 
korosztály az, akire lehet hatást gyakorolni.  
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető: Ez az együttműködési megállapodás jó, de ami 
abban benne foglaltatik, az törvényi kötelezettsége mindenkinek. Ha nem lenne ez a 
megállapodás akkor is kötelessége a roma nemzetiségi önkormányzatnak, de egyébként 
minden állampolgárnak, hogy ha valamilyen devianciát tapasztal, akkor ő azt köteles jelezni. 
Ennek van egy törvényileg szabályozott módja, a jelzőrendszeri értekezlet. Az itt lévő Vadász 
Jánosné kolleganőm a felelős azért, hogy a jelzőrendszeri értekezletet megszervezze, és a 
meghívókat kiküldje, ahova a roma nemzetiségi önkormányzat is minden alkalommal kap 
meghívót. Ha valamin gond van, vagy valamelyik gyermeknek segítségre van szüksége, akkor 
ott van lehetőség egy kölcsönös információcserére. Ezzel a lehetőséggel úgy gondolom élni 
kell. Van egy bizonyos jelző lap is, amit a kollegák szerkesztettek, hogy ne legyen probléma, 
hogy kinek mit kell jeleznie. Az informálódás, az együttműködés, a jelzés a javaslattétel 
színtere, ha a szakemberek, vagy a hatóság objektíven megállapítja a helyzetet, ott már a roma 
nemzetiségi önkormányzatnak nincsen javaslattételi joga, nincsen véleményezési joga, 
nincsen a döntés megtorpedózásának joga. Látni kell a különbségeket. A szakmai 
jogszabályok nem írnak elő semmilyen véleménykikérési kötelezettséget a részünkre, vagy a 
hatóságok részére, és javaslattételi jogot sem írnak elő a roma nemzetiségi önkormányzat 
részére. Látni kell a hatósági eljárási szakaszokat, és látni kell az együttműködési színtereket, 
azért, hogy tisztán lássunk, és egyértelmű dolgokról beszéljünk. Az együttműködés pl. a Luca 
napi ünnepség, vagy most a szegregációs projektben dolgoztunk együtt nagyon sokat, és ha 
nyer a pályázat, akkor ott még nagyon sok együttműködési lehetőség lesz. Amikor már 
elindul a hatósági eljárás ott már törvényi kötelezettségek vannak. Mi együttműködtünk eddig 
is, és ezt követően is.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Én ezt maximálisan el tudom fogadni, és a roma 
önkormányzatnak nem áll szándékában felülbírálni egy hatósági döntést sem.  
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Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető: Volt egy konkrét eset, amit a roma nemzetiségi 
önkormányzat is ismert, és így láthatóvá vált, hogy az intézkedések megalapozottak, és 
jogosak voltak. Természetesen az adatvédelmi kötelezettség mindenkit köt.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A megállapodás-tervezetben is benne van, hogy a 
titoktartási kötelezettségnek eleget kell tenni, mert ha az nem teljesül, akkor annak jogi 
következményei vannak. A konkrét esetnél is láttuk a hatóság közreműködését. A megfelelő 
eljárás lefolytatásra került, volt egy lehetőség, de az sajnos nem jött össze.  
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető: A szakemberek mindent megtesznek, hogy a 
gyermeket családban tarthassák. A kiemelés mindig a legvégső eset. Amikor a gyermeket 
kiemelték, onnantól kezdve mindenki azon dolgozik, hogy visszakerülhessen, de ezt a 
családnak is akarnia kell, tehát ez nem egy bebetonozott állapot.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Én ezt a képviselő-társaimnak jelezni fogom, hogy 
fölösleges köröket ne fussunk, az információ csere alkalmas arra, hogy elkerüljük a 
konfliktust a roma nemzetiségi önkormányzat és a gyermekjóléti szolgálat között. Tőlem 
teljesen távol áll, hogy támadjuk a hatóságokat. Segítő szándékkal jönne létre ez az 
együttműködési megállapodás. Ismerve a lakosságot, nekünk sincs könnyű helyzetünk, és 
minket is támadnak, hogy miért vagyunk, miért nem segítünk. Az én tárgyalási alapom, hogy 
higgadt állapotban legyen a másik fél, mert ha nem, akkor visszautasítok bárkit.  
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető: Úgy érzem, hogy szőnyeg alá besöprés volt a dolog, 
mindenki mindent tudott, kivéve a hatósági szerveket, amikor a hatóságok tisztába kerültek a 
helyzettel, akkor ők tették a dolgukat. Ezt lezárva, úgy gondolom, hogy a hatósági 
intézkedések megalapozottak voltak, és most már azon kell munkálkodni, hogy a családban a 
körülmények alkalmasak legyenek a gyermek visszafogadására. De úgy gondolom, hogy a 
Hepatitis vírus elleni védekezés területén sikeres volt az együttműködés. A gyermekjóléti 
szolgálat munkatársai megmondták, hogy mik azok a gócpontok, és a roma nemzetiségi 
önkormányzat ezen végigment.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A roma nemzetiségi önkormányzat az egészségügyi 
programterv megvalósításának vége felé tart.  
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető: A szemételtakarítással meddig sikerült eljutni?  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: 7 db 5m3-es konténer szemetet szállítottunk el a 
Barakk telepről 3 db, a Dankó Pista utca 27-ből 1 db konténer, a Dankó Pista utca és Telepi út 
sarkáról szintén egyet, és a többit a környékről. A takarításba bevontuk a roma lakosságot, én 
nem tudtam, de nem is akartam, hogy ezt a roma nemzetiségi önkormányzat teljesen magára 
vállalja.  
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető: És a jövőre nézve mi az elképzelés? Az lenne a 
végső megoldás, hogy a környékben szemétszállítás megoldott legyen. Szerződést kellene 
kötni az ingatlan tulajdonosának a szolgáltatóval.  
dr. Balogh László jegyző: De ha már a sárga zsákos gyűjtéshez eljutnánk, akkor az is nagy 
dolog lenne, mert nagyságrendekkel lecsökkenne a hulladék mennyisége.  
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető: De ha roma nemzetiségi önkormányzat megkeresné 
a szolgáltatót és az ingatlan tulajdonosát a szerződéskötés érdekében, és ez meg is tudna 
valósulni, akkor az lenne a legjobb dolog.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Ennek anyagi vonzata van, viszont a sárga zsák 
ingyen van. Ha a szelektív hulladékgyűjtést igénybe veszik, tényleg töredéke lesz a 
hulladéknak. A Barakkban van egy olyan igény, hogy összegyűjtenék zsákokba és elvinnék. 
A Dankó Pista utca 27-ben viszont lépni kell, mert ha ott újra összegyűlik 5 m3 szemét, az 
ismét 20.000 ft költség lesz, és azt már nem szeretnénk. A csótányirtás is megtörtént két 
ingatlanban, én is személyesen jelen volta, és nem voltak pozitív tapasztalataim, ezekben az 
ingatlanokban már elképesztő körülmények között laknak. Ha ezen nem lesz változtatás, 
akkor ezt jelezni fogom.  
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Vadász Jánosné Egyszi munkatárs: Én egyébként azt tapasztaltam régebben, amikor úgy 
szólt a helyi rendelet, hogy akinek az udvarán nincs rend, az nem kap segélyt, akkor rend volt 
és tisztaság.  
dr. Balogh László jegyző: Ez még a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál volt, ez az 
ellátásra már nincs hatásköre az önkormányzatnak. A rendkívüli települési támogatásnál ismét 
belekerült az önkormányzati rendeletbe, hogy a harmadik kérelmet követően 
környezettanulmányt kell készíteni, csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatás nagyobb 
kört érintett.  
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető: De a rendkívüli települési támogatás is egy fontos 
segélyezési forma, és ha a harmadik kérelem után környezettanulmány készül, akkor azzal is 
érhető el eredmény.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Aki a segélyügyekkel foglalkozik, az már akkor 
tájékoztatja az ügyfelet az eljárás menetéről, amikor beadja a kérelmet. Azt is elmondja, hogy 
a harmadik kérelmet követően környezettanulmányt kell készíteni, és ha nem megfelelően van 
rendbe tartva a lakókörnyezete, akkor nem kaphat segélyt.  
dr. Balogh László jegyző: Az együttműködéssel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, 
hogy a  roma nemzetiségi önkormányzat egyes tagjai már régóta szorgalmazták. Alapvetően 
ezek a lehetőségek eddig is rendelkezésre álltak, tehát lényeges változás nem fog történni sem 
a gyermekjólét sem a köznevelés területén. Egyszerűen most csak papírra vetettük azokat a 
lehetőségeket, amikben a roma nemzetiségi önkormányzat tud segíteni. Azt gondolom, hogy a 
cél az jó, a gyermekek irányába próbál a nemzetiségi önkormányzat elmozdulni, nyilván itt 
még lehet hatást gyakorolni. Azt gondolom, hogy a nemzetiségi önkormányzat a közösség 
széles körét érintő problémával fordulhat az intézményekhez, azzal kapcsolatban kérhet 
információt. Egyedi ügyekbe, különösen hatósági ügyekbe a nemzetiségi önkormányzat nem 
szólhat bele. A roma nemzetiségi önkormányzat helyismerete, a közösség ismerte azonban 
segítheti az intézmények munkáját. A roma nemzetiségi önkormányzat segíteni szeretné az 
intézmények munkáját, és ha ez a segítség szintjén is marad, akkor ez hasznos lehet 
mindannyiunknak.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Valaki szeretne-e még ezzel kapcsolatban 
hozzászólni?  
Sápi Tiborné igazgató: Én a jegyző úr által elmondottakkal teljes mértékben egyetértek. 
Nem is nagyon értettem, hogy miért van erre a megállapodásra szükség. Eddig is így jártunk 
el, és ezt követően is így fogunk eljárni. Ha ez megnyugtató akkor, mi természetesen 
elfogadjuk és aláírjuk. Úgy gondolom, hogy jó a kapcsolat a vezetőséggel és az iskolával. 
Amikor eset van, és mi szólunk, akkor valaki mindig jön és próbál segíteni. Én annyit kérnék, 
hogy esetleg abban segítsenek megértetni a szülőkkel, hogy amikor az iskola felveszi a 
kapcsolatot a családsegítővel az már mindig egy következő lépés. Az abból adódik, hogy nem 
tudjuk elérni a szülőt, a másik amivel problémánk van az az, hogy nem jönnek a szülők a 
szülői értekezletre, fogadóórákra. Bár csökkent az iskolakerülő gyerekek száma, de azért még 
mindig van olyan, akit nem érdekel az 50 óra. Ilyenkor törvényességi kötelezettségünk, hogy 
jelezzük a problémát. A másik nagy probléma még a fejtetvesség. Először mindig a szülőket 
próbáljuk keresni, de ha nem tudunk senkit elérni, akkor jön a családsegítő szolgálat. És így 
spirálba kerül a szülő, és vannak szomorú végkifejletek.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Köszönöm. Óvodavezető asszony esetleg szeretne-e 
mondani valamit?  
Kocsis Györgyné óvodavezető: Nekünk 2009-től 2015-ig hasonló együttműködésünk volt. 
Volt egy esélyegyenlőségi pályázatunk, és akkor a pályázat kötelezővé tette. Elméletileg a 
tartalom is hasonló volt. Mi azért annyiból könnyebb helyzetben vagyunk, hogy a gyermeket 
behozza a szülő, vagy a nagyobb testvér, és így a kapcsolattartás könnyebb. Azért napi szinten 
mi is megvívjuk a magunk harcait. Eleinte voltak olyan problémáink, hogy a szülő zokon 
vette, hogy megfürdettük a gyereket, de aztán megértette, hogy ez a gyermek érdeke és 
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egyben joga is. Én köszönöm az együttműködést, mert ez meghozza az eredményt. Amivel 
nekünk problémánk van az, az orvosi igazolások. Most már orvosi igazolással hiányoznak, de 
mi sokszor érezzük, hogy sántít a történet. Mi abban kérjük a segítséget, hogy rendszeres 
legyen az óvodába járattatás, és ne minden apróságért maradjon otthon a gyermek akár orvosi 
igazolással. Mi próbáljuk győzködni a szülőket, és szülői értekezleten is elmondjuk. De a 
másik probléma, hogy nem nagyon vesznek részt a szülők a szülői értekezleten, a különböző 
programokra szívesen eljönnek pl. gála, anyák napja stb., de a szülői értekezleten kb. csak 30 
%-os a részvételi arány a romák körében. Ebben kérném továbbra is a segítséget és akkor 
remélhetőleg eredményeket fogunk elérni. Köszönöm az együttműködést.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Valaki még szeretne mondani a témával kapcsolatban 
valamit,  
Lakatos Sándor képviselő: Én annyit szeretnék mondani Józsáné dr. Kiss Irénnek mondani, 
hogy én megértem a véleményét. De én úgy gondolom, hogy erre a megállapodásra nagy 
szükség lenne, mert mi nagyon sokat segítettünk amióta megalakult a roma nemzetiségi 
önkormányzat. És ez nem azért van, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat beleszóljon az 
intézmények munkájába. Sok esetben volt, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat tudta 
megállítani a szülőt, mert van ahova az intézmények dolgozói hiába mennek ki. A 
családsegítő nem csak azért családsegítő, hogy ki vegye a gyerekeket a családból. Ha a roma 
nemzetiségi önkormányzathoz máshogy állnak a roma közösség tagjai, nem rögtön 
támadással indítanak, mi próbáljuk elmagyarázni nekik a helyzetet, hogy vannak problémák 
amiket helyre kell hozni. Mi nem támadni szeretnénk a gyermekjóléti szolgálatot, vagy az 
iskolát, vagy az óvodát, hanem a munkájukat akarjuk segíteni. Ha valami probléma van egy 
családban, akkor szerintem nem azt kellene rögtön csinálni, hogy a gyermeket egy idegen 
családnál, vagy egy otthonba elhelyezni. Ha megkérdeznének minket, akkor esetleg tudnánk 
mondani olyan rokonokat, ahol normális, rendezett körülmények vannak. Itt van sok olyan 
roma család ahol rosszak a körülmények, nem dolgoznak a szülők, nem tiszták stb. Van 
amikor a szemünkbe támadják a jegyző urat, a polgármestert, vagy valamelyik intézmény 
vezetőjét, munkatársát, de mi megpróbáljuk megértetni vele, hogy nincs igaza. Én azt 
gondolom, hogy kellene adni egy utolsó esélyt, és ha nem történik változás, akkor emeljék ki 
a családból. A roma nemzetiségi önkormányzat sokat tett ilyen ügyekben. A helyi 
önkormányzattól kapott támogatásból a roma nemzetiségi önkormányzat sok mindent 
megvalósított. Az intézményekkel szeretnénk együtt dolgozni, mi azt szeretnénk elérni, hogy 
jó kapcsolat alakuljon ki az intézmények és a roma lakosság között.  
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető: Azért vagyunk itt, hogy együtt működjünk. Én el 
tudom fogadni, hogy egy adott pillanatban a roma nemzetiségi önkormányzat több 
információval rendelkezik. De azt tiszteletben kell tartani, hogy mindenkinek meg van a 
törvényi kompetenciája.  
Lakatos Sándor képviselő: Mi mindenkit tiszteletben tartunk.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Lassan most már szavazásra bocsátanám az 
előterjesztésben lévő határozat-tervezeteket, mert elrepült az idő. Annyit viszont még 
elmondanék, hogy a gyermekjóléti szolgálat indokolt esetben emelt ki gyermeket. Nem a 
családból kiemelés volt az első intézkedés. Az együttműködési megállapodásban le vannak 
írva a jogszabályi kötelezettségek, pl. a titoktartási kötelezettség, amit mind a két félnek be 
kell tartania. Ha nincs más hozzászólás én elfogadásra javasolnám az határozat-tervezeteket.  
Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom az előterjesztés első határozat-tervezetét. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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19/2016. (V.9.) RNÖH. 
Együttműködési megállapodás kezdeményezése 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődével 
 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési 
megállapodást kezdeményez a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődével, 
egyúttal felhatalmazza az elnököt, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: RNÖ képviselő-testülete, elnök 
Határidő: 2016. május 9. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A második határozat-tervezethez kérdés, vélemény 
van-e valakinek? Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő 
második határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2016.(V.9.) RNÖH. 
Együttműködési megállapodás kezdeményezése 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolával 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési 
megállapodást kezdeményez a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolával, 
egyúttal felhatalmazza az elnököt, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: RNÖ képviselő-testülete, elnök 
Határidő: 2016. május 9. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Kérdezem, hogy a harmadik határozat-tervezethez 
kérdés, vélemény van-e valakinek? Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő harmadik határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2016.(V.9.) RNÖH. 
Együttműködési megállapodás kezdeményezése  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményével 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési 
megállapodást kezdeményez Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményével, egyúttal felhatalmazza az elnököt az előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására.  
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Felelős: RNÖ képviselő-testülete, elnök 
Határidő: 2016. május 9. 
 
 
2.Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. 
(…) önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetés módosításáról 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
875.772 Ft feladatalapú költségvetési támogatásban részesült - az ENTO/336/2016 Támogatói 
okiratban foglaltak szerint -, melynek első részlete 437.886 Ft 2016. május 2-án érkezett meg 
a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára. Így a roma nemzetiségi önkormányzat 
költségvetési 1.990.000 Ft-ra módosul.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a költségvetés módosításával kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom a határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2016.(V.9.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2016. évi költségvetés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el:
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 1. melléklet a 22/2016. (V.9.) RNÖ határozathoz 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 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 1 958   1 958 
  1.1. Működési bevételek      
  1.2. Közhatalmi bevételek        
  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 1 958   1 958 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 1 958   1 958 
     1.4.1.1. Működési költségvetési támogatás 1 082   1 082 
     1.4.1.2. Feladatalapú költségvetési támogatás 876   876 
    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.) 1 958   1 958 
  4. Finanszírozási bevételek 31 1  32 
  4.1. Belső finanszírozás bevételei 31 1  32 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 31 1  32 
      4.1.1.1. Működési célra 31 1   32 
      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. Külső finanszírozás bevételei     
    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       
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    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.) 1 989 1  1 990 
 
 
  
      

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 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 1 989 1  1 990 
 1.1. Személyi juttatások     

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó     

 1.3. Dologi kiadások 1 932 1  1 933 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 57   57 
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre       

 
  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre        

   1.5.3. Elvonások és befizetések 57   57 
 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.) 1 989 1  1 990 
 5. Finanszírozási kiadások     
 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     
 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 1 989 1  1 990 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 9. 
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3.Napirendi pont 
Roman Nap rendezvény megszervezése 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: 2016. május 14. napján szeretne az önkormányzatunk 
egy roma kulturális napot rendezni. Három árajánlat érkezett be. A Terne Lulugya 
Hagyományőrző Egyesület árajánlata 350.000 Ft, a Baxtale Shave Független Érdekvédelmi 
Cigány Szervezet árajánlata 300.000 Ft, és az Egy célért-sok kézzel szociális szövetkezet 
árajánlata 320.000 Ft. Ezek közül a legkedvezőbbet javaslom elfogadásra, ami a Baxtale 
Shave Független Érdekvédelmi Cigány Szervezetének árajánlata. A program helyszíne 6050 
Lajosmizse, Orgona utca 19. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?  
dr. Balogh László jegyző: Én javaslom a határozatot egy 4.) ponttal kiegészíteni, ami arról 
szól, hogy a rendezvény költségeinek forrását a roma nemzetiségi önkormányzat Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló a 
22/2016. (V.9.) számú határozata 1. mellékletének 1.4.1.2. „Feladatalapú költségvetési 
támogatás” sora terhére biztosítja.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Rendben, köszönöm. Amennyiben nincs más 
hozzászólás, javaslat, úgy elfogadásra javaslom a határozat-tervezetet, az elhangzottakkal 
kiegészítve. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2016.(V.9.)RNÖH. 
„Roma Nap” program 
  

 Határozat 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 

14. napján „Roma Nap” elnevezésű programot szervez, a rendezvény helyszíne: 6050 
Lajosmizse, Orgona utca 19. a rendezvény megszervezését a Képviselő-testület tagjai 
végzik.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező Baxtale Shave Független Érdekvédelmi Cigány 
Szervezet árajánlatát, és egyben megbízza a hangosítás, valamint a zenei szolgáltatás 
biztosítására a 2016. május 14. napján megrendezésre kerülő „Roma Nap” programon. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a határozat-tervezet 2.) pontjában foglaltaknak megfelelően a 
szerződések megkötésére.  

4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 
május 14. napján tartandó „Roma Nap” rendezvény költségeit a 2016. évi költségvetés 
módosításáról szóló a 22/2016. (V.9.) számú határozata 1. mellékletének 1.4.1.2. 
„Feladatalapú költségvetési támogatás” sora terhére biztosítja. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2016. május 9. 
 
4. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A Kecskeméti Rendőrkapitányság küldött egy e-mailt, 
amiben arról tájékoztatott, hogy egy „Ki mit tud?” rendezvényt szervez 2016-ban. Abban 
kérték a roma nemzetiségi önkormányzat segítségét, hogy próbáljunk már meg résztvevőket 
ösztönözni. A jelentkezési határidő 2016. május 20. Több kategóriában lehet indulni. Annyi 
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lenne a roma nemzetiségi önkormányzat feladata, hogy a roma lakosságot minél szélesebb 
körben tájékoztassa, illetve a résztvevők jelentkezési lapjának a Rendőrkapitányságra történő 
eljuttatása.  
Erre szeretném, ha az önkormányzat hozna egy határozatot, amiben engem, mint a roma 
nemzetiségi önkormányzat elnökét felhatalmazna.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a költségvetés módosításával kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom a szóbeli előterjesztésként elhangzott határozat-
tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2016.(V.9.)RNÖH. 
Felhatalmazás a Kecskeméti Rendőrkapitányság 
„Ki mit tud?” rendezvényének közreműködésében 
  

 Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza az elnököt, hogy a 
Kecskeméti Rendőrkapitányság szervezésében megrendezésre kerülő „Ki mit tud?” 
rendezvényről a roma lakosságot tájékoztassa, és igény szerint közreműködjön a jelentkezők 
jelentkezési lapjának elküldésében.  
 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2016. május 9. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Ha egyebekben nincs más mondanivaló, akkor az 
ülést bezárom 11 órakor.  

 
 

K.mf. 
 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk.  Lakatos Sándor sk.  

elnök                 képviselő  
        


