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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. március 20. napján 
10 óra 00 perckor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök  

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

Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
dr. Tóth Andrea  jegyzői irodavezeti 

 
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 nem jelezte távolmaradását.  
A meghívón négy napirendi pont szerepel, én nem javaslok felvételre további napirendi 
pontot. 
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. 
  

 
I. Döntés hangfal beszerzésről  
II. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2017. (…) önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetés 
módosításáról 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
2. 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatának megalkotásával és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásával kapcsolatos 
döntések meghozatala 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
3. 

 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megkeresésével kapcsolatos döntés 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
4. 

 
Egyebek 
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1. Napirendi pont 
I. Döntés hangfal beszerzésről  
II. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2017. (…) önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetés módosításáról 
 

Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Februárban volt egy megemlékezés, amin nagy 
szükség lett volna egy hangosító eszközre, mert sokkal színvonalasabb lett volna a 
rendezvény. Ezt a hiányosságot szeretnénk kiküszöbölni, azzal, hogy vásárolnánk egy 
hangfalat a roma nemzetiségi önkormányzat részére. A döntéshez szükséges három árajánlat 
bekérése megtörtént, melyeket az ülés előtt kiosztós anyagként megkaptunk. Van egy 
árajánlat az MK Discotechnika Kft.-től, az Electronic-Star Kft.-től, illetve a Szinker Áruküldő 
és Kereskedelmi Kft.-től. Az MK Discotechnika Kft. 39.900 Ft összegben tud biztosítani 
számunkra megfelelő hangfalat, az Electronic-Star Kft. weboldalán 33.040 Ft összegben 
találtunk az igényeinknek megfelelő hangfalat, a Szinker Áruküldő és Kereskedelmi Kft.-től 
pedig 41.990 Ft összegben tudnánk vásárolni. Én  az MK Discotechnika Kft. árajánlatát 
javaslom elfogadni, többek közt azért, mert a három árajánlatot adó cég közül ők az 
egyedüliek, akik a jogszabályban előírt átláthatósági nyilatkozatot visszaküldték. 
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő első határozat-tervezetet, azzal a módosítással, hogy Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1 db Fenton 
ST-050 (20cm) 130 w akkumulátoros aktív hangfalat szerez be 39.990 Ft értékben az MK 
Discotechnika Kft.-től.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2017. (III.20.) RNÖH. 
Hangfal beszerzése 
 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1 db Fenton ST-050 (20cm) 130 w akkumulátoros aktív hangfalat szerez be 39.990 Ft 
értékben az MK Discotechnika Kft.-től.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 20. 
 
II.Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. 
(…) önkormányzati határozata a 2017. évi költségvetésről  
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A működési támogatás első fele megérkezett, és 
Lajosmizse Város Önkormányzatától kapott 300.000 Ft támogatás is megérkezett, illetve a 
hangfal összege is beépítésre került a költségvetésbe. A helyi önkormányzattól kapott 
támogatás nagy része az elmúlt évben az egészségügyi programterv megvalósítására lett 
elköltve. Az idei évben 100.000 Ft van tervezve az egészségügyi feladatokra, és a további 
200.000 Ft pedig kirándulásokra és gyereknapra lenne fordítva. A feladatalapú támogatás még 
nem érkezett meg, már pontszámok vannak, de pénz még nem érkezett. A megyében nagyon 
sok önkormányzat feladatalapú támogatása érvénytelen lett. A pontozást sem tartjuk 
korrektnek, Lajosmizse ugyan évről évre több pontot kap, de a programok és a hozott 
határozatok alapján még több pontra számítottunk.  
Ezért is szeretném kérni a helyi önkormányzattól, hogy ha a képviselő-testület be d egy-egy 
pályázatot, akkor azt előzetesen, ha van rá mód, akkor azt a roma nemzetiségi önkormányzat 
is véleményezhesse, mert adott esetben az a roma nemzetiségi önkormányzatnak többlet 
pontot jelenthetne. 
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Az említett módosításokkal a költségvetés főösszege 1.126.933 Ft-ra módosult. 
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: 
17/2017.(III.20.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2017. évi költségvetés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el: 
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 1. melléklet a 17/2017. (III.20.) RNÖ határozathoz 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 1 082 000 15 000  1 097 000 
  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 1 082 000 15 000  1 097 000 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 1 082 000   1 082 000 
     1.4.1.1. Működési támogatás 782 000   782 000 
     1.4.1.2. Feladatalapú támogatás 300 000   300 000 

  
  1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről    15 000   15 000 

    1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel         
    1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         
  2. Felhalmozási bevételek     
  2.1. Felhalmozási bevételek      
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási 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.) 1 082 000 15 000  1 097 000 
  4. Finanszírozási bevételek 29 933   29 933 
  4.1. Belső finanszírozás bevételei 29 933   29 933 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 29 933   29 933 
      4.1.1.1. Működési célra 29 933    29 933 
      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       
    4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele        
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele        
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    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása        
  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 1 111 933 15 000  1 126 933 
 

  
      

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 1 076 933   1 076 933 
 1.1. Személyi juttatások 100 000   100 000 

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 44 000   44 000 

 1.3. Dologi kiadások 932 933   932 933 
 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        

 1.6. Tartalékok     
   1.6.1. Általános tartalék     
   1.6.2. Céltartalék     
 2. Felhalmozási kiadások     
 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. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 1 126 933   1 126 933 
 4. Finanszírozási kiadások     
 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     
 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 1 126 933   1 126 933 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 20. 
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2. Napirendi pont  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 
megalkotásával és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Nem igazán értettük, hogy miért kell a roma 
nemzetiségi önkormányzatnak közbeszerzési szabályzatot és közbeszerzési tervet készíteni. 
dr. Balogh László jegyző: Jogszabályi kötelezettség, hogy a roma nemzetiségi 
önkormányzatnak is legyen közbeszerzési terve, nyilván ekkora költségvetésnél kicsi az esély, 
hogy értékhatár felett legyen a nemzetiségi önkormányzat, de a jogszabályi előírásnak akkor 
is eleget kell tennünk.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Köszönöm szépen a tájékoztatást.  
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én 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: 
 
18/2017.(III.20.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 
megalkotásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 20. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A második határozat-tervezettel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor én 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: 
 
19/2017.(III.20.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jelen határozat melléklete szerint elfogadta Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. március 20. 
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3. Napirendi pont 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megkeresésével kapcsolatos döntés 

Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Megkereste a roma nemzetiségi önkormányzatot a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Pályázat keretén belül roma nők képzését 
lehetne elindítani, ami három éves határozott idejű munkaviszonyt is jelentene egyben. 
Szociális gondozó és ápoló végzettséget lehetne megszerezni a képzéssel. Itt helyben lenne a 
képzés és a munkalehetőség is a helyi idősek otthonában. A pályázatban szükséges résztvevők 
száma 15 fő. A roma nemzetiségi önkormányzat segítségét kérik abban, hogy tájékoztassuk és 
ösztönözzük a településen élő roma nők részvételét ebben a pályázatban.  Úgy gondolom, 
hogy ez egy hatalmas lehetőség lenne, aggodalmam van azonban afelől, hogy sikerül-e 15 főt 
összegyűjteni. Véleményem szerint ezt mindenképpen támogatnunk kell.  
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: 
20/2017.(III.20.) RNÖH. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
megkeresésével kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy közreműködik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megkeresése alapján 
az EFOP-1.1.2-16 programban résztvevők toborzásában.  
 

Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2017. március 20. 
 

4. Napirendi pont  
Egyebek  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Valakinek valami mondanivalója van-e az egyebek 
napirendi ponton belül? Amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom 10 óra 17 perckor.  
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk.    Kolompár László sk.  

elnök           RNÖ elnökhelyettes  
      


