
Lajosmizse Város Roma  
Nemzetiségi Önkormányzata 
 
Ikt. szám: LMKOH/1116/7/2017. 
 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
 rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

2017. augusztus 16. 
 
 

 
30/2017.(VIII.16.)RNÖH.    Részvétel a Roma Holokauszt megemlékezésen 
 
31/2017.(VIII.16.)RNÖH.   Részvétel a Lajosmizsei Napok keretében  

megrendezésre kerülő főzőversenyen 
 
32/2017.(VIII. 16.)RNÖH.   Nyári Zenés Roma Kulturális Nap 
 
33/2017.(VIII.16.) RNÖH.   Döntés Környezetvédelmi Nap 

megrendezéséről 
 
34/2017.(VIII.16.) RNÖH.   Döntés lakossági fórumról 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. augusztus 16. 
napján 9 óra 00 perckor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
    Kolompár László   RNÖ elnökhelyettes 
    Lakatos Sándor  RNÖ képviselő  
     
     
Tanácskozási joggal megjelentek: Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
     Gulyás Attiláné  pénzügyi referens 
     Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ügyintéző 
 
További megjelentek: Jakab Gusztáv Jánosné      
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert valamennyi képviselő jelen van. 
A meghívón két napirendi pont szerepel, én nem javaslom a napirendek módosítását. 
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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

  
Napirend 

 
Előterjesztő 

 
1. 
  

 
Rendezvényeken történő részvétel  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
2. 

 
     Egyebek 

 
 

 
1. Napirendi pont 
Rendezvényeken történő részvétel 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Több rendezvényről kellene a képviselő-testületnek 
döntenie, többek között a Roma Holokausztról, a Lajosmizsei Napokon megrendezésre kerülő 
főzőversenyen történő részvételről, és egy Nyári Zenés Roma Kulturális Nap 
megrendezéséről. Az előterjesztésben a három rendezvényre vonatkozó döntést külön-külön 
határozat-tervezet tartalmazza. Az első határozat-tervezet a Roma Holokauszt ünnepségre 
vonatkozik. A rendezvény 2017. augusztus 21. napján kerülne megrendezésre a 
Cédulaházban. A rendezvény maximális költségére 5000 Ft-ot javaslok, mely a koszorút 
tartalmazza. 
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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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30/2017.(VIII.16.)RNÖH.  
Részvétel a Roma Holokauszt megemlékezésen 
 
 

 Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
határozatával úgy dönt, hogy részt vesz az 2017. augusztus hó 16. napján megrendezésre 
kerülő Roma Holokauszt ünnepségen. 

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma 
Holokauszt megemlékezésen történő részvétel maximális költségét 5.000 Ft-ban határozza 
meg. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 
augusztus 16. napján tartandó Roma Holokauszt megemlékezésen történő részvétel 
költségeit a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló a 27/2017. (V.29.) számú 
határozata 1. mellékletének 1.4.1.2. „Feladatalapú költségvetési támogatás” sora terhére 
biztosítja. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. augusztus 16. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Második határozat-tervezet a főzőnapon történő 
részvételre vonatkozik. Augusztus 19-én lesz a főzőnap, az előzetes egyeztetések alapján a 
roma nemzetiségi önkormányzat pacalpörköltet főzne. A költség meghatározásakor 
figyelembe kell venni a szükséges hozzávalókat, kellékeket. Az alapanyag véleményem 
szerint kb. 70.000 Ft, és még ehhez jön a többi kellék ára mint pl. üdítő, ásványvíz, 
evőeszközök, gázpalack stb. Ezek figyelembe vételével javaslom, hogy a főzőnap költségét 
150.000 Ft-ban határozzuk meg.  
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő második határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2017.(VIII.16.)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 150.000 Ft-ban határozza meg.  

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 08. 
19. napján tartandó a Lajosmizsei Napok keretében megrendezésre kerülő főzőversenyen 
történő részvétel költségeit a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló a 27/2017. 
(V.29.) számú határozata 1. mellékletének 1.4.1.2. „Feladatalapú költségvetési támogatás” 
sora terhére biztosítja. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. augusztus 16. 
 
 



 4

 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A harmadik határozat-tervezet egy „Nyári Zenés 
Roma Kulturális Nap” megrendezéséről szól. A rendezvény időpontja 2017. augusztus 20. 
lenne, a helyszín pedig a 6050 Lajosmizse, Orgona utca 19. Az árajánlatok az előterjesztés 
mellékletében találhatóak. Nem érkezett még egy árajánlat egy további szervezettől?  
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens: Nem kaptunk több árajánlatot, csak ami az 
előterjesztésben szerepel. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Rendben, köszönöm. A beérkezett árajánlatok közül 
én a Baxtale Shave Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet ajánlatát javaslom elfogadni. 
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? 
Kolompár László RNÖ elnökhelyettes: Az ő ajánlatuk a legkedvezőbb, ezért egyetértek 
azzal, hogy az ő ajánlatukat fogadjuk el.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Akkor elfogadásra javaslom az előterjesztésben 
szereplő harmadik határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
32/2017.(VIII. 16.)RNÖH 
Nyári Zenés Roma Kulturális Nap 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 
augusztus 20. napján „Nyári Zenés Roma Kulturális Nap”-ot rendez, a rendezvény 
helyszíne: 6050 Lajosmizse, Orgona utca 19. 

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos valamennyi teendő 
elvégzésére. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nyári 
Zenés Roma Kulturális Nap” maximális költségét 300.000 Ft-ban határozza meg.  

4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nyári 
Zenés Roma Kulturális Nap” költségeit a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló a 
27/2017. (V.29.) számú határozata 1. mellékletének 1.4.1.2. „Feladatalapú költségvetési 
támogatás” sora terhére biztosítja. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. augusztus 16. 
 

2. Egyebek  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az elmúlt időszakban a roma nemzetiségi 
önkormányzat több konténert rendelt lakossági hozzájárulásokkal. Tegnap a családsegítő 
szolgálattól jelezték, hogy a Beneszél utca végén nagyon sok szemét halmozódott fel. Az 
érintett ingatlan lakói vállalják a lakossági hozzájárulást, amit már be is fizettek. A környéken 
visszatérő probléma a hulladék felhalmozódása és a patkányok elszaporodása. A hulladék 
elszállítása és a patkányok irtása nagyon költséges. A családsegítő szolgálat először mindig a 
roma nemzetiségi önkormányzatnak szól, hogy adjon segítséget, de én javasolni fogom, hogy 
először egy környezettanulmányt végezzenek, ahol sok a patkány, mert az elszaporodásuk, a 
szemét felhalmozódásával együtt történik. Azokat az okokat meg kell szüntetni, ami a 
patkányok elszaporodásához vezetnek.  
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Ezeket a problémákat nem a helyi 
önkormányzatnak, nem a roma nemzetiségi önkormányzatnak és még nem is a családsegítő 
szolgálatnak kell megoldania. Egy komplex társadalmi problémával állunk szembe. Meg kell 
nézni, hogy mi az oka annak, hogy ezek a kártevők ilyen szinten elszaporodtak. Én utána 
néztem annak a szakmai anyagnak, amit 2016. márciusában a védőnői szolgálat munkatársai 
készítettek. Ők akkor egy komplex anyagot készítettek el, és leírták, hogy melyek 
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legproblémásabb városrészek, és mik azok az alapvető problémák, amelyek miatt akár egy 
Hepatitis vírus, akár más betegség is felütheti a fejét. Ezt engedjétek meg, hogy felolvassam.  
A leginkább veszélyeztetett az alacsony higiénés kultúrával rendelkező városrész, a nem 
megfelelő lakás és életkörülmények, elhelyezési körülmények, víz és wc hiánya, vagy annak 
nem megfelelő állapota. A nem megfelelő életmód, az igénytelen vagy rossz higiénés 
szokások kellő táptalajt nyújtanak a vírusok elterjedésének. A lakások nagy része komfort 
nélküliek, sok esetben a nélkülözhetetlen illemhely sem található meg, a rágcsálók a 
felhalmozott szemét, a csótány is nagy veszélyt jelentenek. Ezek az alapvető problémák, 
amiket ha nem sikerül felszámolni, - ha nem is 100 %-ban, mert naiv lenne azt gondolni, hogy 
teljesen meg lehet szüntetni a problémát – annak előbb –utóbb komoly következményei 
lesznek. De ha csak töredékesen valósul meg, hogy az emberek csak egy része nem veszi 
igénybe a szemétszállítást, már az is nagy eredmény lenne. De, az hogy mindenki udvarán ott 
van a nagy kupac szemét vagy elásva, vagy elégetve, vagy csak gyűjtögetve, ez mind táptalaja 
annak, hogy ezek a rágcsálók tovább éljenek és szaporodjanak. Kértem be árajánlatokat, hogy 
lássuk, mégis mennyibe kerülne ennek a munkának az elvégzése. Két vállalkozótól jött 
ajánlat, egyik sem tudja 100 %-osan kiírtani a rágcsálókat, addig amíg ezek az állapotok 
uralkodnak. Ugyanazokat a csalétkeket tudják kihelyezni, mint amivel 2015-ben is dolgoztak.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Én láttam a csótány és patkányirtást is, nagyon 
egyszerű technikával dolgoznak, egy fűzérre felfűzi a mérget, és azt belerakja egy zárható 
dobozba. A két évvel ezelőtt kihelyezett dobozok, még mindig megtalálhatóak az 
ingatlanokon. Ahhoz, hogy ezzel a céggel elvégeztessük, én anyagilag soknak találom. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Ugyanannyiba kerül az irtás, mint 
2015-ben, 20.000 Ft+Áfa ingatlanonként. 40 ingatlan esetében 16.000 Ft+Áfa, abban az 
esetben, ha megvannak azok a dobozok, amiket két évvel ezelőtt kihelyeztek. Ehhez képest 
van egy másik ajánlat, ahol alapár egy 175.000 Ft, ami tartalmazza a kiszállást, 50 db 
patkányláda csalétekkel való feltöltését. Amennyiben további patkányládára van szükség az 
2500 Ft/ láda költséget jelent. A patkányládákat 2-3 alkalommal szükséges ellenőrizni, és 
szükség esetén feltölteni. Az ellenőrzés és feltöltés is további költségtételként jelenik meg, 
míg a másik vállalkozó által adott ingatlanonkénti ár tartalmazza az ellenőrzést és feltöltés 
költségét is.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Volt lakossági fórum is a védőnők segítségével, 
amikor a Hepatitis járvány felütötte a fejét. A probléma az volt, hogy a fórumon sem az a kör 
jelent meg, aki érintett volt.  
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Azt gondolom, hogy nem hívni 
kell ezeket az embereket, hanem menni hozzájuk. Nem azt az embert fogja érdekelni, aki 
odafigyel.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A lakosság azt várja, hogy mit ad a roma nemzetiségi 
önkormányzat, mit ad a polgármester úr, de azt nem kérdezik meg, hogy mit kell tennem érte. 
Azt gondolom, hogy a konténereknél jól működik az, hogy ha érkezik lakossági hozzájárulás, 
akkor a roma nemzetiségi önkormányzat is segítséget nyújt. Próbálkoztunk a szelektív 
hulladékgyűjtéssel is, de nem ment. Szétosztottunk 60 zsákot, elmondtuk, hogy mit lehet bele 
tenni, és még a zsákon is fel van tüntetve, de ennek ellenére beletettek minden más szemetet 
is. Az eredménye az lett, hogy nem vitte el a szolgáltató. Azon a területen, ahol tavasszal 
össze lett szedve a szemét, most látom, hogy újból halmozódik. Életerős fiatal emberek 
laknak ott, akik képesek lennének összeszedni a szemetet. Elég lenne két kuka, ami kb. 
negyedévente 4000 Ft/kuka és a szelektívet is igénybe lehet venni. A közmunkások is 
megcsinálják, de akkor mást sem lehetne csinálni csak azokon a területeken szemetet szedni. 
Lakatos Sándor RNÖ képviselő: Hatóságilag fel kellene szólítani, vagy megbüntetni azokat 
az embereket akik a szemetüket nem takarítják össze. Vegyenek egy kukát, kössenek 
szerződést és hetente egyszer elviszi a szolgáltató a szemetet. A roma nemzetiségi 
önkormányzat hiába tart környezetvédelmi napot, és szedjük össze a szemetet, ha a következő 
héten újra ugyanannyi szemét lesz. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Lesz egy TOP-os pályázat, az egy 
60.000.000. Ft-os pályázat, aminek a részét kell képeznie az ottani higiénés és 
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közegészségügyi problémák, nem tudom pontosan, hogy mekkora lesz az az összeg, amit erre 
célra lehet fordítani a pályázatból. Augusztus végén, szeptember elején várható, hogy ezzel 
kapcsolatban lesz majd egy megbeszélés.  
Gulyás Attiláné pénzügyi referens: Én értem az anyagi részét, de szerintem akkor is lépni 
kellene mert 1,5 évvel ezelőtt is ugyanitt tartottunk. Szerintem kérjen a roma nemzetiségi 
önkormányzat itt is lakossági hozzájárulást. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Polgármester Úr az ülés előtt 
tájékoztatott, hogy a helyi önkormányzat megrendeli a rágcsálóirtást. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Fel kellene mérni, hogy milyen a hajlandóság a 
lakosság részéről a hozzájárulás fizetéséhez. 
Gulyás Attiláné pénzügyi referens: De ha nem fizeti meg a lakossági hozzájárulást, és ott 
nem lesz rágcsálóirtás, akkor a probléma még mindig nem oldódik meg. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Az a legnagyobb probléma, hogy 
ezeknek területeknek nincs gazdája. És ha lennének ún. „őrszemek”, akkor azt aki a szemetet 
lerakja tetten lehetne érni, és megbírságolni. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Erre jó példa a kiskunhalasi modell, amit még további 
tíz település alkalmaz. Ez a szociális háló kiépítése, amiben kimondottan roma származású 
emberek vannak. Kaptak egy képzést, és a feladatuk az, hogy a szeggregátum területén 
vannak munkaidőben is. Járják az utcákat figyelik, hogy hol van szemét, felszólítják az 
embereket, és közreműködéssel el tudják szállítani. Ez tudott volna Lajosmizsén is működni, 
de sajnos nem került beadásra a pályázat. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Közmunka program keretében ez 
nem tudna működni? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Kiskunhalason közmunka program keretében 
működik. Már úgy kifejlődött ez a modell, hogy több megye is átvette. Volt egy megbeszélés 
Kecskeméten a TOP-os pályázattal kapcsolatban, ahol ott volt Szűcs Csaba Kiskunhalas 
alpolgármestere is, aki részletesen tájékoztatott a programról. A pályázatot azonban nem adta 
be Lajosmizse. De én úgy gondolom, hogy ha akarnánk, akkor saját erőből is meg tudnánk 
valósítani. Mert itt vannak a közmunkások, és elég lenne 5 ember, akik a kimondottan érintett 
utcákat figyelik.  
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Milyen költségei lennének ennek a 
projektnek? Esetleg abban nem gondolkodik a roma nemzetiségi önkormányzat, hogy egy 
ilyen programot elindítana a településen? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Polgármester Urat meg fogom keresni ebben az 
ügyben. De most már elkanyarodtunk az eredeti témától. Az előzőekben tárgyaltak alapján én 
azt javaslom, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat rendezzen egy környezetvédelmi napot. 
A rendezvény maximális költségvetését 110.000 Ft-ban javaslom meghatározni.  
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
alábbi határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 …./2017.(…..) RNÖH. 
Döntés Környezetvédelmi Nap megrendezéséről 
 

Határozat-tervezet 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy „Környezetvédelmi Napot” tart, melynek során a roma közösség közterületein 
hulladékgyűjtést végez.  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére. 

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt az esetleges lakossági hozzájárulásokra vonatkozó támogatói 
szerződések megkötésére. 
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3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Környezetvédelmi Nap” költségvetését 110.000 Ft-ban határozza meg. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. augusztus 16. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2017.(VIII.16.) RNÖH. 
Döntés Környezetvédelmi Nap megrendezéséről 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy „Környezetvédelmi Napot” tart, melynek során a roma közösség közterületein 
hulladékgyűjtést végez.  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére. 

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt az esetleges lakossági hozzájárulásokra vonatkozó támogatói 
szerződések megkötésére. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Környezetvédelmi Nap” költségvetését 110.000 Ft-ban határozza meg. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. augusztus 16. 
 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: És esetleg ezen a rendezvényen 
egy kis szemléletformázáson, a szelektív hulladékgyűjtés melletti kampányoláson nem 
gondolkodik a roma nemzetiségi önkormányzat. Vagy esetleg a roma nemzetiségi 
önkormányzat nem gondolkodik a helyi önkormányzathoz hasonló környezetvédelmi díj 
adományozásán? Lehet, hogy érdemes lenne értékelni a rendezett és tiszta környezettel 
rendelkező ingatlanokat, mert a jó példa ragadós. Ez csak egy kis figyelmesség, de lehet, hogy 
előbb-utóbb lenne eredménye. Lehet pl. rajzpályázatokat is hirdetni környezetvédelemmel 
kapcsolatos témában. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Én támogatom ezt a javaslatot, az SZMSZ-ünkbe kell 
beépíteni a Környezetvédelmi Napot. Szeptember első hetében jó lenne egy lakossági fórum 
megszervezése, amin a polgármester úr is részt venne. Itt szó lehetne a hulladék kérdésről, a 
patkány problémáról, és megoldási alternatívákról. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Legcélszerűbb egy komplex terv 
kidolgozása a probléma megoldására.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Javaslom, hogy a lakossági fórum szeptember 9-én 
kerüljön megrendezésre a Cédulaházban. 
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
alábbi határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
../2017.(…...) RNÖH. 
Döntés lakossági fórumról 
 

Határozat-tervezet 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2017. szeptember 9. napján a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti 
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Cédulaházban lakossági fórumot tart a roma közösség által lakott városrészben a hulladék 
felhalmozódása által okozott probléma megoldása céljából.  

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. augusztus 16. 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2017.(VIII.16.) RNÖH. 
Döntés lakossági fórumról 
 

Határozat-tervezet 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2017. szeptember 9. napján a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti 
Cédulaházban lakossági fórumot tart a roma közösség által lakott városrészben a hulladék 
felhalmozódása által okozott probléma megoldási lehetőségek feltárása céljából.  
 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. augusztus 16. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Tájékoztatom a roma nemzetiségi önkormányzat 
képviselőit, hogy egy gazdálkodással kapcsolatos kötelező továbbképzésen veszek részt 
szeptember 14-én. A továbbképzésnek 14.000 Ft költsége is van, amit a működési 
támogatásból finanszírozunk. 
Valakinek valami mondanivalója van-e az egyebek napirendi ponton belül? Amennyiben 
nincs, úgy az ülést bezárom 9 óra 57 perckor.  
 
 
 

K.mf. 
 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk.    Kolompár László sk.  

elnök           RNÖ elnökhelyettes  
      

 
   


