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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. augusztus 1. napján 
13 óra 00 perckor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök  

Lakatos Sándor  RNÖ képviselő 
     
     
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László jegyző 

Gyurgyik Erzsébet  vezetői referens 
Gulyás Attiláné pénzügyi referens  
dr. Tóth Andrea jegyzői irodavezető 
 

 
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.  
Három 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: 
 

  
Napirend 

 
Előterjesztő 

 
1. 
  

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2016. (…) önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetés módosításáról 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
2. 

Rendezvényeken történő részvétel 
 

Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
3. 

 
Egyebek 

 

 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. 
(…) önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetés módosításáról 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az ülést megelőzően a pénzügyi referens asszonnyal 
egyeztettünk, és átcsoportosításra kerülne összesen 54.000 Ft. Személyi juttatásokra 40.000 
Ft, juttatásokra 14.000 Ft. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs akkor én 
elfogadásra javasolnám 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: 
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25/2016.(VIII. 01.) 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 25/2016. (VIII.01.) RNÖ határozathoz 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételei 
   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 
állam

i Összesen 
f e l a d a t 

  1. Működési bevételek 1 957 458   1 957 458 
  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 1 957 458   1 957 458 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 1 957 458   1 957 458 
     1.4.1.1. Működési költségvetési támogatás 781 686   781 686 
     1.4.1.2. Feladatalapú költségvetési támogatás 1 175 772   1 175 772 

  
  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.) 1 957 458   1 957 458 
  4. Finanszírozási bevételek 31 320 990  32 310 
  4.1. Belső finanszírozás bevételei 31 320 990  32 310 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 31 320  990  32 310 
      4.1.1.1. Működési célra 31 320 990   32 310 
      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     
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    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.) 1 988 778 990  1 989 768 
 
  
      

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadásai 
     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 1 988 778 990  1 989 768 
 1.1. Személyi juttatások 40 000   40 000 

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 14 000   14 000 

 1.3. Dologi kiadások 1 934 721 990  1 935 711 
 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.) 1 988 778 990  1 989 768 
 5. Finanszírozási kiadások     
 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     
 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 1 988 778 990  1 989 768 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. augusztus 1. 
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2. napirendi pont  
Rendezvényeken való részvétel  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az augusztusban tartandó ünnepségeken szeretnénk 
részt venni. 2016. augusztus 6-án Családi nap lesz a Vásártéren. Egyeztettünk a szervezővel, 
hogy mint roma önkormányzat hogyan tudnánk csatlakozni, milyen eszközökre, felszerelésre 
lenne szükség. Én javaslom, hogy a roma önkormányzat is csatlakozzon a Családi naphoz, 
ezzel is segítve a program megvalósulását, hogy minél színvonalasabban kerülhessen 
megrendezésre. A rendezvényhez egy minimális összegre, 5000 Ft-ra lenne szükség.  
Határozat-tervezethez kérdés, vélemény van-e valakinek? Amennyiben nincs, úgy elfogadásra 
javaslom az előterjesztésben szereplő első határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2016(VIII.01.)RNÖH. 
Családi napon történő részvétel 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy részt vesz a 2016. augusztus 6. napján megrendezésre kerülő „Családi nap”-on, a 
program helyszíne: 6050 Lajosmizse, Vásártér. 

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családi 
nap”-on történő részvétel maximális költségét 5000 Ft-ban határozza meg. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 
augusztus 6. napján tartandó „Családi nap”-on történő 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. augusztus 1. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Augusztus 13-án a Bács-Kiskun Megyei Cigány 
Önkormányzat és a Baxtale Shave Független Cigány Érdekvédelmi Szervezet egy nagyon 
színvonalas kulturális és felvilágosító programot kíván szervezni a Szelidi-tónál. Kérték a 
roma nemzetiségi önkormányzatokat, hogy minél többen csatlakozzanak hozzájuk, és 
Lajosmizséről 40 fő venne részt ezen a rendezvényen, ennek a költségvetését a busznak a 
költsége, és az ellátás költsége fogják nagyrészt kitenni. Ennek a programnak a költségvetését 
én 150.000 Ft-ban javaslom meghatározni.   
Határozat-tervezethez, illetve a költségvetésre tett javaslathoz kérdése, véleménye 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: 
 
27/2016.(VIII.01.) RNÖH 
Csatlakozás a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat által szervezett Roma 
Kulturális naphoz  

 Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
határozatával úgy dönt, hogy a 13. Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat által 2016. 
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08. 13. napjára szervezett „Roma Kulturális Nap”-hoz csatlakozik, a program helyszíne: 
Dunapataj, Szelidi tó.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Roma 
Kulturális Napon”-on történő részvétel maximális költségét 150.000 Ft-ban határozza 
meg. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 08. 
13. napján tartandó „Roma Kulturális Nap”-on történő 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. augusztus 1. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Jelenleg a Roma Holokauszt rendezvényt nem tudjuk 
Lajosmizsén megrendezni, de tervezzük, hogy ha közeljövőben pályázatból sikerülne az 
önkormányzatnak a Cédulaházat felújítani, akkor a későbbiekben ott szeretnénk 
megemlékezni, így viszont Dunapataj által szervezett megemlékezésen veszünk részt. Úgy 
gondolom, hogy ennek a költségvetését is elegendő 5000 Ft-ban meghatározni, hiszen csak 
egy koszorút szeretnénk venni. Határozat-tervezethez, illetve a költségvetésre tett javaslathoz 
kérdése, véleménye 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: 
 
28/2016.(VIII.01.)RNÖH.  
Részvétel a Roma Holokauszt megemlékezésen 
 

 Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
határozatával úgy dönt, hogy részt vesz az 2016. augusztus 2. napján megrendezésre 
kerülő Roma Holokauszt ünnepségen. 

2.  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma 
Holokauszt megemlékezésen történő részvétel maximális költségét 5000 Ft-ban határozza 
meg. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 08. 
02. napján tartandó Roma Holokauszt megemlékezésen történő részvétel 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. augusztus 1. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A főzőversennyel kapcsolatban azt szeretném mondani, 
hogy olyat, mint a tavalyi, nem szeretnék, mert ott rengeteg munka van, és nagyon sok volt a 
költsége. Idén úgy gondoltam, hogy egy kicsit szerényebben oldjuk meg.  
dr. Balogh László jegyző: Ez nem jelent kötelezettséget arra, hogy ezt el is kell költeni, 
csupán azt jelenti, hogy eddig lehet menni a költekezéssel.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Vannak egyszerűbb ételek is, amik szintén finomak. 
Szerintem idén elég az 50.000 Ft is.  
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Határozat-tervezethez, illetve a költségvetésre tett javaslathoz kérdése, véleménye van-e 
valakinek? Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő 
negyedik határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2016.(VIII.01.)RNÖH 
Részvétel a Lajosmizsei Napok keretében  
megrendezésre kerülő főzőversenyen 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz a 
Lajosmizsei Napok keretében megrendezésre kerülő főzőversenyen.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
főzőversenyen történő részvétel maximális költségét 50.000 Ft-ban határozza meg.  

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 08. 
20. napján tartandó a Lajosmizsei Napok keretében megrendezésre kerülő főzőversenyen 
történő részvétel 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. augusztus 1. 
 
3. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Előzetesen egyeztetett a Képviselő-testület, illetve 
jegyző Úrral is egyeztettünk, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat nyomtató szeretne 
beszerezni. Kértünk egy árajánlatot az INSZO-PCS KFT.-től, ebben az árajánlatban egy HP 
Deskjet nyomtató szerepel 41.340 Ft értékben. Úgy gondolom, hogy ez egy önkormányzat 
számára a működéshez elengedhetetlen.  
dr. Balogh László jegyző: Szerintem a HP egy világmárka, úgy gondolom, hogy a céloknak 
biztosan meg fog felelni.  
Gulyás Attiláné pénzügyi referens: Azt azért lehet, hogy meg kellene kérdezni, hogy 
mennyi a toner bele?  
dr. Balogh László jegyző: Az elnöknek van 50.000 Ft értékű kötelezettségvállalásra 
felhatalmazása, de azzal nem követünk el hibát, ha hoz a nemzetiségi önkormányzat egy 
határozatot. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Igen én is így gondolom. A határozati javaslatom az 
lenne, hogy Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nyomtatót kíván 
beszerezni az INSZO-PCS Kft.-től maximum 50.000 Ft értékben.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a nyomtató beszerzéssel 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: 
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30/2016.(VIII.1.)RNÖH. 
Nyomtató beszerzéssel kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nyomtatót 
kíván beszerezni az INSZO-PCS Kft.-től maximum 50.000 Ft értékben.  
 
Felelős: Képviselő-testület,  
Határidő: 2016. augusztus 1. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Annyit szeretnék még mondani az egyebek napirendi 
ponton belül, hogy a Dankó Pista utcában az udvarokban gyűlik a szemét, a szolgáltatóval 
nincs az itteni embereknek szerződése. Mit lehet tenni?  
dr. Balogh László jegyző: Csak azt tudom mondani továbbra is, hogy a szemét 90 %-a 
gyűjthető lenne sárga zsákba. Ez a lakosságnak az akaratán múlik. Volt arról szó, hogy lesz 
utcabizalmi is?  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Ha elmegyek a Dankó Pista utcán, és szólok nekik, 
hogy a szemetet szedjék össze, akkor engem már támadnak, hogy ne én mondjam meg nekik, 
hogy milyen legyen az udvara. Az utcabizalminak pedig nagyjából ez lenne a feladata, hogy 
felszólítsa az embereket.  
dr. Balogh László jegyző: Az embereket kellene tájékoztatni, hogy ha szemetelnek akkor 
jönnek a patkányok, ha a műanyagot égetik állandóan, akkor az komoly megbetegedéseket 
okozhat.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Nagy probléma a patkányinvázió. A 
környezetvédelmi referens kért is árajánlatot attól, aki korábban végezte a patkányirtást, és 
25.000 Ft + ÁFA/ ingatlan áron vállalnák. Ez nagyon sok pénzt jelent. Mi raktunk ki több 
helyre dobozokat, amikbe mérget kell rakni, és ha azt a patkány feleszi, akkor elpusztul tőle. 
Nem tudom, hogy arra lenne-e lehetőség, hogy a tulajdonosokat felszólítani, hogy a szemetet 
vigyék el?  
dr. Balogh László jegyző: Én azt látom, hogy amíg az emberekre nem tudunk hatni, hogy ne 
szemeteljenek, addig ez mindig visszatérő probléma lesz. Nyilván nincs sem a helyi 
önkormányzatnak, sem a roma nemzetiségi önkormányzatnak arra pénze, hogy mindig 
elszállítassa a szemetet. De megvizsgáljuk a bírságolás lehetőségét is.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Rendben, köszönöm. Ha az egyebekben nincs több 
hozzászólás, akkor az ülést bezárom 13 óra 25 perckor.  
 

K.mf. 
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