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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. október 12. napján 
11 óra 00 perckor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök  

Kolompár László  RNÖ képviselő 
     
     
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László  jegyző 

Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
Gulyás Attiláné  pénzügyi referens  
dr. Kmetovics András  jogi referens 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő képviselőből 2 fő jelen van. Lakatos 
Sándor Képviselő úr nem jelezte távolmaradásának okát.  
A meghívó szerint hat napirendi pontunk van. Én javaslok még egy napirendi pont felvételét. 
A Gyermekekért Plusz Alapítványtól Nagy Erzsébet megkeresett, hogy a gépállomási 
iskolában a 2.d osztályban nagy szükség lenne fejlesztő játékokra, és ebben kérné a roma 
nemzetiségi önkormányzat segítségét. Ezt a témát javasolnám felvenni napirendre. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs más napirendi pontra javaslat, úgy aki a meghívóban szereplő napirendi 
pontokkal és az elhangzottakkal 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. 

 
Idősek napi rendezvény megszervezése 
 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
3. 

 
Hitéleti program szervezése a Cédulaházban- Együttműködési megállapodás 
Magyar a Pünkösdi Egyházzal 
 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
4. 

 
Együttműködési megállapodás a HumanumSalma Humanitárius Alapítvánnyal  

Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
5. 

 
Roma Büszkeség Napja 
 

Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
6. 

 
Gyermekekért Plusz Alapítvány kérelme 

Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 
 

 
7. 

 
Egyebek 
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1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. 
(…) önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetés módosításáról 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A roma nemzetiségi önkormányzat az elmúlt időben a 
költségvetést érintően több döntést hozott. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2016. augusztus 1-jei képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy csatlakozik 
a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat által szervezett Roma Kulturális naphoz, 
melynek költségét 150.000 Ft-ban állapította meg. A Roma Holokauszt költségvetése 5000 Ft 
volt. A Lajosmizsei napok keretében megrendezésre kerülő főzőversenyen való részvételre a 
roma nemzetiségi önkormányzat maximálisan 50.000 Ft-ot fordíthatott. Előirányzat 
átcsoportosítás reprezentációt terhelő kifizetői adó miatt, dologi kiadásokból személyi 
juttatásokra 205.000 Ft, járulékokra 103.000 Ft, összesen: 308.000 Ft. A 30/2016.(VIII.1.) 
RNÖH-ban 50.000 Ft értékben nyomtatót kíván beszerezni, ezért a dologi kiadásokból 
átcsoportosításra kerül 50.000 Ft a beruházások sorra. Kértem Gulyás Attiláné pénzügyi 
referenst, hogy nézzük meg hogyan áll a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetése a 
feladatalapú és a működési támogatás tekintetében. Működési támogatás 285.610 Ft, és a 
feladatalapú támogatás pedig 505.404 Ft. A működési támogatást nem lehet átvinni következő 
évre, ezért azt december 31-ig el kell költeni. A helyi önkormányzattól egészségügyi 
feladatokra nyújtott 300.000 Ft-ból maradt 90.000 Ft, amit még el kell költeni. Ezt leszámítva 
még 410.000 Ft feladatalapú támogatás marad. Még az „Én kis kertem” pályázat során 
tavasszal abban maradtunk, hogy a gyümölcsfák beszerzése és kiosztása majd ősszel történik. 
A magas patkányinvázióra tekintettel a fennmaradó pénzösszegből azt javaslom, hogy 
patkánymérget vásároljon a roma nemzetiségi önkormányzat és azt a rágcsálóval fertőzött 
területen helyezze el. A patkányok elszaporodásának oka a szemét felhalmozódása. Fentieken 
túl javaslom, hogy két db konténert rendeljen a roma nemzetiségi önkormányzat a 
felgyülemlett szemét elszállítására. 1 konténer kikerülne a Bene tanyai részre, 1 konténer 
pedig a Dankó Pista utcai részre kerülne. 
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs akkor én elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2016. október 12. napján megtartott 
 rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
32/2016.(X.12.) 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 32/2016. (X.12.) 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     
    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.) 1 988 778 990  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 1 938 778 990  1 939 768 
 1.1. Személyi juttatások 245 000   245 000 

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 117 000   117 000 

 1.3. Dologi kiadások 1 576 721 990  1 577 711 
 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 50 000   50 000 
 2.1. Beruházások 50 000   50 000 
 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. október 12. 
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Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: És akkor megkérdezném, hogy az előzőekben említett 
feladatalapú támogatást érintő tételek tekintetében van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha 
nincs, akkor én elfogadásra javaslom a következő határozat-tervezetet:  

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000 
Ft összegben  rágcsálóirtószert, 41.000 Ft összegben 2 db konténert rendel.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rágcsálóirtószer, valamint a 2 db konténer költségeit a 2016. évi költségvetés 
módosításáról szóló a 32/2016. (X.12.) számú határozata 1. mellékletének 1.4.1.2. 
„Feladatalapú költségvetési támogatás” sora terhére biztosítja. 

Aki az elhangzott határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
33/2016.(X.12.) RNÖH. 
Egészségügyi programterv  
végrehajtásával kapcsolatos döntés 

HATÁROZAT 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
egészségügyi programterv megvalósítása érdekében 20.000 Ft összegben 
rágcsálóirtószert vásárol, valamint 41.000 Ft összegben 2 db konténert rendel.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rágcsálóirtószert a rágcsálókkal fertőzött területen kiosztja, és a lakosságot tájékoztatja 
a megfelelő felhasználásról.  

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rágcsálóirtószer, valamint a 2 db konténer költségeit a 2016. évi költségvetés 
módosításáról szóló a 32/2016. (X.12.) számú határozata 1. mellékletének 1.4.1.2. 
„Feladatalapú költségvetési támogatás” sora terhére biztosítja. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. október 12. 
 
2. napirendi pont  
Idősek napi rendezvény megszervezése 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A korábbi években is volt rá példa, hogy a roma 
nemzetiségi önkormányzat az idősek köszöntésére rendezvényt szervezett. Ennek a 
gyakorlatnak a folytatására teszek javaslatot, azzal, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat a 
roma származású gyermekek által előadott műsorral, valamint emléklappal és egy kisebb 
ajándékcsomaggal köszöntse a településünkön élő roma nemzetiségű időseket. Felmértük az 
idősek számát és 17 főről lenne szó, akinek ajándékcsomagot kell adni. Én úgy gondolom, 
hogy 50.000 Ft elegendő a 17 fő ajándékcsomagjára.  
Kolompár László elnökhelyettes: Így kb. 2500 Ft jut egy csomagra, nem vagyok benne 
biztos hogy ennyiből meg lehet oldani, még az emléklap is pénzbe kerül. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Szerintem elég lesz az 50.000 Ft, az emléklapokat mi 
magunk is ki tudjuk nyomtatni, és így nem kerül pénzbe.   
Kolompár László elnökhelyettes: Rendben, akkor legyen 50.000 Ft.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha 
nincs, akkor én elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő 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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34/2016. (X.12.)RNÖH. 
Idősek napi rendezvény 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 2016. október hó 22. napján „Idősek napja” rendezvényt szervez a Cédulaházban 
(6050 Lajosmizse, Bajcsy – Zsilinszky utca 49.)  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Idősek 
napja” rendezvény maximális költségét 50.000 Ft-ban határozza meg. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 
október hó 22 napján tartandó „Idősek napja” 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. október 12. 
 
3. Napirendi pont 
Hitéleti program szervezése a Cédulaházban- Együttműködési megállapodás Magyar a 
Pünkösdi Egyházzal 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az elmúlt időszakban folytattam tárgyalásokat a 
Magyar Pünkösdi Egyház képviselőjével, és roma nemzetiségi önkormányzat nevében írtam 
levelet a helyi önkormányzatnak, hogy legyenek szívesek biztosítani a Cédulaházat a 
rendezvény idejére. 2016. szeptember 22-én tartott ülésén Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a helyiséghasználathoz. Az 
együttműködési megállapodás alapján a Magyar Pünkösdi Egyház minden szombaton 15 
órától-18 óráig tiszteletadási szertartást tart. A megállapodás 2) pontjában az időintervallum 
hibásan 16 óratól – 18 óráig szerepel, ezt javítani szükséges. Ez az egyház nyitott a 
cigányságra, felvállalták, hogy roma lakosság számára hitéleti programot szerveznek. A múlt 
héten volt az első rendezvény, és 28-an voltak jelen. Szerintem ez nem olyan kis létszám. 
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet, azzal a módosítással, hogy a megállapodás 2) 
pont első mondatában szereplő időintervallum helyesen 15 órától – 18 óráig szerepeljen.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2016.(X.12.) RNÖH. 
Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Magyar Pünkösdi Egyházzal 
 

HATÁROZAT 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint együttműködési megállapodást, 
azzal, hogy a megállapodás 2) pont első mondatában szereplő időintervallum 
helyesen: 15 órától – 18 óráig.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt, hogy megkösse és aláírja az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében azzal a feltétellel, 
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hogy az semmilyen pénzügyi kötelezettséget nem jelenthet Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata részére. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. október 12. 
 
4. Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás a HumanumSalma Humanitárius Alapítvánnyal 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: 2016. szeptember 21-én voltam Kiskunhalason 
tárgyalni, és ott megismerkedtem az alapítvány vezetőjével, és egy tárgyalást követően 
felajánlották, hogy nagyon szívesen működnének együtt más szervezetekkel, illetve 
nemzetiségi önkormányzatokkal. Az alapítványnak az a feltétele, hogy együttműködési 
megállapodást kössünk. Részletesen leírták milyen tevékenysége van az alapítványnak. A 
roma nemzetiségi önkormányzatot anyagilag nem terheli semmi. Ruhaneműket, játékokat 
tudnak adni az embereket, de ahhoz, hogy a lajosmizsei romákon tudjanak segíteni, 
együttműködési megállapodást kell kötni velük. Erre kérnék felhatalmazást, hogy az 
együttműködési megállapodás megkötésre kerüljön. Kérdés, észrevétel van-e ezzel 
kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozat-
tervezetet. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
36/2016.(X.12.) RNÖH. 
Együttműködési megállapodás a HumanumSalma Humanitárius Alapítvánnyal 
 
 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
az elnököt arra, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint együttműködési megállapodást 
megkösse és aláírja az Önkormányzat nevében azzal a feltétellel, hogy az semmilyen 
pénzügyi kötelezettséget nem jelenthet Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
részére. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. október 12. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Holnap már egy nagyobb adomány fog érkezni, és a 
szétosztás majd átvételi elismervénnyel, és fotó dokumentációval fog történi, hogy az 
alapítvány is el tudjon számolni. 
 
5. napirendi pont  
Roma Büszkeség Napja 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök:  Az „Ide tartozunk- Összetartozunk” civil mozgalom 
meghívásának tennénk eleget. A roma büszkeség napja október 15-e. És ennek a mottója „ A 
cigány élet is számít”. Az elmúlt időszakban itt helyben is szomorúan is tapasztaltam, hogy 
embereket megkülönböztetnek, azért mert roma származású. Ez ellen keményen fel kell 
lépnünk, ezen a felvonuláson a rasszizmus ellen is hallatjuk a hangunkat. A programon való 
részvétel költségét kellene meghatároznunk.  
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Kolompár László elnökhelyettes: Véleményem szerint 50.000 Ft elegendő lehet.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Rendben. Kérdés, észrevétel van-e ezzel 
kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a következő határozat-tervezetet:  
 
…./2016.(…..) RNÖH 
Roma Büszkeség Napja 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
részt vesz a 2016. október 15. napján Budapesten megrendezésre kerülő „ Roma Büszkeség 
Napja” programon.  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ Roma 
Büszkeség Napja” programon, melynek költségét legfeljebb 50.000 Ft-ban határozza meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. október 12. 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2016.(X.12.)  
Roma Büszkeség Napja 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
részt vesz a 2016. október 15. napján Budapesten megrendezésre kerülő „ Roma Büszkeség 
Napja” programon.  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ Roma 
Büszkeség Napja” programon, melynek költségét legfeljebb 50.000 Ft-ban határozza meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. október 12. 
 
6. Napirendi pont 
Gyermekekért Plusz Alapítvány kérelme  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A Gyermekekért Plusz Alapítvány kérelemmel fordult 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz, hogy a 2. d tanulási nehézséggel 
küzdő gyermekek számára fejlesztő játékokat tudjanak venni. Korábban is volt rá példa, hogy 
támogatási szerződéssel segítettünk az iskolának, vagy az óvodának. Én javaslom, hogy most 
is segítsünk és támogatási szerződéssel adjunk a Gyermekekért Plusz Alapítványnak 15.000 
Ft-ot, hogy tudjanak fejlesztő játékokat venni.  
 Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a 
következő határozat-tervezetet: 
 
 …./2016.(…..) RNÖH. 
A Gyermekekért Plusz Alapítvány kérelmének  
elbírálása 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Gyermekekért Plusz Alapítvány kérelmét – azzal, hogy a kapott 
támogatási összeggel 2016. november 30. napjáig elszámolnak -, mely szerint a Fekete 
István Sportiskolai Általános Iskola 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 9. szám alatti 
telephelyen lévő 2. d. osztály részére 15.000 Ft értékben fejlesztő játékokat 
szerezzenek be.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal kötendő 
támogatási szerződést aláírja.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. október 12. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
38/2016.(X.12.) RNÖH. 
A Gyermekekért Plusz Alapítvány kérelmének  
elbírálása 
 

HATÁROZAT 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Gyermekekért Plusz Alapítvány kérelmét – azzal, hogy a kapott 
támogatási összeggel 2016. november 30. napjáig elszámolnak -, mely szerint a Fekete 
István Sportiskolai Általános Iskola 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 9. szám alatti 
telephelyen lévő 2. d. osztály részére 15.000 Ft értékben fejlesztő játékokat 
szerezzenek be.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt, hogy a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal kötendő 
támogatási szerződést aláírja.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. október 12. 
 
7. Napirendi pont 
Egyebek 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Egyebek napirendi ponton belül még azt szeretném 
mondani, hogy novemberben lenne még egy ülés, és a közmeghallgatás. Én úgy gondolom, 
hogy most meg lehetne határozni az időpontot.  
Kolompár László elnökhelyettes: November 11-e pénteket javaslom.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az időpont nekem is megfelelő, és még 15 nappal 
előbb meg is tudjuk hirdetni. Én úgy tervezem, hogy ez lenne az utolsó ülés. 
Kolompár László elnökhelyettes: Decemberi programokat is meg tudjuk már tárgyalni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Addig nagyjából már látjuk a költségvetést is, hogy 
hogyan fog alakulni.  
Gulyás Attiláné pénzügyi referens: Biztos, hogy lesz még költségvetés módosítás.  
Kolompár László elnökhelyettes: Ha marad még a költségvetésben annyi pénz, akkor még 
decemberben egy drogról való tájékoztatást is lehetne csinálni.  
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Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Jó ötletnek tartom, csak lehet, hogy nem lesz rá idő 
már decemberben.  
Ha az egyebekben nincs több hozzászólás, akkor az ülést bezárom 11óra 33 perckor.  
 

 
K.mf. 

 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk.  Kolompár László sk.  

elnök               elnökhelyettes 
        


