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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. október 14-én 16 
óra 15 perckor kezdődő közmeghallgatásról 
 
Jelen vannak:  Baranyi Tibor Lajos  RNÖ elnökhelyettes  

Csorba Mihály  RNÖ képviselő 
    Petrik János   RNÖ képviselő 
    Patai Csaba   RNÖ képviselő 
     
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László   jegyző 

Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
 

Egyéb megjelentek:     Baranyi-Rostás Rodrigó  
      Csorba Ferenc 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet  
 
Baranyi Tibor Lajos elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő van 
jelen. A napirendi pontokat a korábbiakban már elfogadtuk.  
dr. Balogh László jegyző: Olyan kérdéseket lehet ilyenkor a Képviselő-testület felé intézni, 
ami szélesebb tömegeket érint, a nemzetiséget érinti, nem tartoznak erre a fórumra 
kifejezetten egyedi ügyek, hatósági ügyek nem tartoznak. 
Baranyi-Rostás Rodrigó: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Azt szeretném megkérdezni, 
hogy ti, mint képviselők, hogyan értékelitek az elmúlt egy éves munkátokat, attól függetlenül, 
hogy volt a koronavírus, ami most is jelen van, de volt egy kis idő, amikor lehetett dolgozni. 
Csorba Mihály képviselő: Amióta a Lakatos Sándor az RNÖ elnöke, nem tájékoztat 
bennünket semmiről. Amikor bent voltam az Önkormányzatnál, akkor tudtam meg, hogy 
négy hónapja a fertőtlenítőszerek le vannak rakva.  
Penny előtt is volt egy ügy, és azt is utólag tudtam meg. Erre nekem nincs szükségem, 
dolgozok normális emberként. Nekem nincs ilyenekkel feles energiám foglalkozni, mint 
Lakatos Sándor. Lehetett volna beadni pályázatot, de azt sem lehetett megbeszélni. Az elmúlt 
egy évben nem jutottunk semmire, mert Lakatos Sándor RNÖ elnökkel nem lehet 
kommunikálni. Nincs rá lehetőség.  
Baranyi-Rostás Rodrigó: Azért lehetőség lett volna pályázattal foglalkozni, megbeszélni a 
fontos dolgokat, mert ott volt az egész nyár, de mielőtt belemennék, tájékoztatnám a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat hasonló problémák 
miatt megszűnt, feloszlott, mert ott is elnök úr önkényesen képviselte a megyét, azt hitte, 
hogy lehet. Ott is egy év eltelt, s észbe kaptak, hogy lassan a második évben vagyunk, és nem 
csinálunk semmit. A megye cigánylakossága elég nagy lélekszámú, s Bács-Kiskun megyére 
az volt a jellemző, hogy az egyik legösszefogottabb megye. Most bebizonyosodott, hogy 
mégsem. Előző ciklusban is nagyon sokat küzdöttünk Lakatos Sándorral. Én vezettem az 
Önkormányzatot, de állandóan ugyanazokat a problémákat hozta (nem személyeskedni 
akarok) akkor is, mint most nektek. Folyamatosan ő nem vett részt a munkában. Ha nincs itt, 
akkor hogyan vegyen részt. A négy év alatt egyszer sem tudta azt igazolni, hogy ő kórházban 
volt. Tavaly a mi ciklusunk alatt a Hepatitis járvány jelen volt Lajosmizsén. Természetesen 
tudjuk, hogy szociális feladatokat nem láthat el a Nemzetiségi Önkormányzat, de a 
kollégáknak a segítségével, valamint a polgármester úr közbenjárásával igyekeztünk a 
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járványhelyzetet javítani, s tudtunk akkor is kézfertőtlenítőt osztani. Tudom, hogy nem a 
jelenlegi képviselők hibája, de ti magatok is nevetségesnek tartjátok 50 db kézfertőtlenítő 
szappant megvenni. Kinek fogjátok szétosztani, vagy hol? Ez nem rátok vonatkozik, de a ti 
szégyenetek is.  
Mikulás Ünnepség. Nem szégyellte magát a Sándor, hogy ő csak annak a gyermeknek ad 
mikulás csomagot, akinek a szülei rászavaztak? Mi soha az életben, ha csak 2006-tól 
számolom, három cikluson keresztül vezetője voltam a Nemzetiségi Önkormányzatnak, soha 
nem érdekelt az, hogy ki szavazott rám, - magyar gyerek, vagy nem cigánygyerek, de 
hátrányos helyzetű, -. Ez a Cigány Önkormányzat szégyene, amit Lakatos Sándor a  Mikulás 
Ünnepségkor csinált, hogy volt olyan szülő, akit kizavart, mert azt mondta, hogy nem 
szavaztál rám. Vagy például a Nyugdíjas Ünnepség. Kiknek adta a Képviselő-testület, vagy 
Lakatos Sándor elnök az ajándékot? Azt is tudom, hogy nagyon nehéz megfelelni az 
embereknek. Polgármester sem tud minden embernek, minden vállalkozójának megfelelni, a 
cigány önkormányzati képviselők sem tudnak, még ha lelkesen dolgoznak, akkor sem. Ezek a 
hamis ígéretek, amit Lakatos Sándor csinál folyamatosan, becsapást, illetve, hogy nem 
elérhető, ha a Hivatal munkatársai keresik, soha nem elérhető, mindig Budapesten van, 
mindig kórházban van. Miért vállalta ezt a tisztséget? Erre én nem kérek választ a jelenlegi 
képviselőktől, de ez felháborító, a cigányság szégyene. Milyen kapcsolatot alakítottatok ki az 
óvodával, iskolával, ha probléma van, keresitek-e egymást Lakatos Sándor nem egy 
személyben felelős, hanem maga a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
mind az 5 fő.  
Petrik János képviselő: Tavaly decemberben két hátrányos helyzetű osztály szeretett volna 
kérni 2 karácsonyfát, és szaloncukrot, és hívatták Lakatos Sándort, de nem ment be. Már én 
szégyelltem, és én kértem saját költségemre adományba kettő karácsonyfát, illetve saját 
pénzemről vettem nekik szaloncukrot.  
Baranyi-Rostás Rodrigó: Gulyás Attiláné pénzügyi referens meg tudja mondani, hogy mi 
különösen odafigyeltünk az elmúlt három ciklusban a hátrányos helyzetű gyermekekre, ha 
kirándulni mentek, ha tisztasági csomag kellett, ha karácsonyfa, Húsvét, Anyák Napja, 
mindenben segítettünk. Én nem akarom bántani a jelenlegi képviselőket, de az egész testület 
felelős minden RNÖ döntésért.  
Csorba Mihály képviselő: Az is előfordult, hogy megbeszéltük, hogy délutánosak vagyunk, 
s délelőtt lesz az ülés, s utána mégiscsak délelőtt volt, mert azt mondta Sándor, hogy neki úgy 
a jó, amire nem tudtunk elmenni. Volt máskor is példa erre, hogy nem olyan időpontra tette 
Lakatos Sándor az ülést, ami a Képviselő-testületi tagok többségének megfelelő lett volna a 
munkavégzésünk miatt. Ezt négyszer játszotta el velünk. Onnantól kezdve akár fel is 
mondattuk volna a képviselőséget.  
Baranyi-Rostás Rodrigó: Lehet mondani bármit, egy szónak is száz a vége, Lakatos Sándor 
alkalmatlan a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöki tisztségének ellátására.  
Baranyi Tibor Lajos elnökhelyettes:  Az is nagy probléma, hogy Lakatos Sándor megy 
mindenhova vásárolni, senkit nem avat be a RNÖ testület tagjai közül ebbe.  
Baranyi-Rostás Rodrigó: Itt volt az alakuló ülés. Az esküt a Képviselő-testület tagjai 
letették. Azt szeretném megkérdezni, hogy a külsős bizottsági tagokat milyen szakmai 
indoklással tudtátok megválasztani, pld. a Lakatos Judit, vagy a Balogné Gáspár Ildikó, vagy 
Csorba Ferencné. Mit tettek ők az elmúlt 30 évben a cigányságért, hogy bizottsági tagnak 
választottátok őket. Egy 12 000 fős lélekszámú Lajosmizse lakosságnak nincs annyi 
bizottsága, mint az RNÖ-nek. Mit szolgál a három bizottság?  Milyen alapon választottátok 
ezeket az embereket?  
Petrik János képviselő: Ez Lakatos Sándor ötlete volt, mi pedig elfogadtuk hülyeségünkre.  
Csorba Mihály képviselő: Én a Sport Bizottsága azért jelentkeztem, mert szeretek focizni, 
mondtam Lakatos Sándornak, hogy én bárhová elmegyek focizni, intézze az útiköltséget. Az 
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óta is beszéltem vele erről, lehetett volna menni sportolni, de nem szólt hozzá semmit, nem 
intézett semmit.  
dr. Balogh László jegyző: Azt gondolom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
működését maga az önkormányzat szervezi, ebben kiemelt helye van az elnök úrnak, de bárki 
feladatokat, előterjesztéseket indítványozhat. A Hivatal ebben mindig partner volt, és mindig 
partner lesz. Nekünk ez a dolgunk, mi ezt mindig segítgettük, és segíteni is fogjuk, 
függetlenül az elnök úrtól, függetlenül az aktuális önkormányzattól. Kétségkívül a 
járványhelyzet megnehezítette a működést most. Ami a mindenkori Roma Önkormányzatnál 
folyamatos problémát jelent, hogy a Roma Önkormányzat a jogszabályban meghatározott 
feladatokra, célokra jön létre. Ez a cél alapvetően Lajosmizsén, miután roma intézménye 
nincs, kicsi a település ahhoz, s nincsenek roma iskolák, roma óvodák.  Nincs saját 
intézménye a Roma Önkormányzatnak. Az önkormányzat alapvető feladata a roma kultúra, 
hagyomány ápolása, gondozása. Ehhez a feladatokat, feladatköröket az önkormányzatnak, az 
elnöknek kell kitalálni, és az ehhez szükséges döntéseket meghozni. Amikor idejönnek 
hozzánk, akkor mi előkészítjük, s akkor ebből előterjesztés készül. Amit hangsúlyoznék, hogy 
ami komoly probléma volt minden eddigi önkormányzatnál, hogy szeretnének szociális 
feladatokba belefolyni, de sajnos ez nem feladatköre a Roma Önkormányzatnak. Alapvetően 
ami források rendelkezésünkre állnak, a roma kultúra, és hagyományok ápolására, 
gondozására kell fordítani. Egyéni szociális problémákat nem tudunk megoldani. A közösség 
érdekében felmerült feladatok, rendezvények támogathatók. A jövőben, ha bárki magán célra 
használja fel a Roma Önkormányzat pénzét, nem a roma közösség érdekében, akkor én 
minden esetben feljelentést fogok tenni. Néhány héttel, hónappal ezelőtt elmondtam elnök 
úrnak is, hogy amennyiben a jövőben én azt észlelem, hogy magán célokra használódik fel a 
forrás, minden esetben feljelentést fogok tenni a Rendőrségen. Azt gondolom, nekünk, nekem 
az a feladatom, hogy az RNÖ törvényes működése biztosított legyen.  
Miután folyamatos ellenőrzés alatt vagyunk, a forrásokat (mind a működésit, s mind a feladat 
alapút) amiből rendezvények, kultúra hagyomány ápolására fordítható, azok csak arra 
fordíthatóak. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Itt most felmerült két képviselő úrban is 
a lemondás lehetősége. Kettőféle módon tehetik meg, vagy itt, és most jegyzőkönyvbe 
mondják a lemondást, a másik, hogy írásban nyújtják az elnöknek címezve, s meghatározzák 
annak az egy hónapon belüli időpontját. Amennyiben lemondanak, azt tudniuk kell, hogy az 
előző választáson 10 fő képviselő jelölt volt, az öt legjobb eredményt elért jelöltből lettek 
képviselők. Amennyiben egy valaki lemond, akkor a jelöltek közül a választáson következő 
(hatodik) helyen végzett kerül be a testületbe, ha még egy, akkor a hetedik sortartó lesz abban 
a sorrendben, ahogy a választásnak az eredménye volt. Még van 5 fő képviselőnk, és a 
lemondottak helyére akkor a választási eredmények 6., 7., 8., 9., 10. helyezettje jön 
sortartásba be, és tovább fog tudni működni az önkormányzat. Azt követően, még 3 főig 
működő képes marad az önkormányzat. Azt követően pedig időközi választás kell tartani. 
Mi is tudomással bírunk arról, hogy a Megyei Roma Önkormányzat az elmúlt napokban 
(október 7-e környékén) feloszlatta magát. Azt is tudjuk, és egyúttal tájékoztatom az RNÖ-t, 
hogy a megyei főjegyző úr tájékoztatott tegnap előtt, hogy időközi választás lesz majd, ennek 
az időpontja feltehetőleg január-február lesz majd. Novemberben lesz kitűzve a Megyei Roma 
Önkormányzatnak az időközi választása. 
Baranyi-Rostás Rodrigó: Az időközi választásnak a költségét az RNÖ költségvetéséből kell 
finanszírozni, kb. 2 millió forintba kerül. A soron következő képviselők foglalják el a helyet 
akkor, ha elfogadják a mandátumot.  
Csorba Mihály képviselő: Én lemondok, nekem nincs ehhez türelmem. 
dr. Balogh László jegyző: Nincs akadálya, a lehetőségeket ismertettem.  
Csorba Ferenc: Egy bejelentésem lenne. Telepi u. 10. szám alatt a víz minősége nagyon 
rossz, szétmarja a mosógépet. Már a 4. mosó gépe ment tönkre az ingatlan tulajdonosnak, s 
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ilyen vízből isznak a kisgyermekek is, ami tiszta rozsda. A kis utcákban nincs vezetékes 
ivóvíz. 
Megjegyezni kívánom, hogy az utca minősége is brutális, mert esős időszakban sárban járnak 
az utca lakói. 
Csorba Mihály képviselő: Ezt az ivóvíz témát is mondtam a Sándornak, hogy be kellene 
menni a BÁCSVÍZ-hez, hogy ott mit mondanak erre, de azt mondta, hogy nem. 
Baranyi-Rostás Rodrigó: Ha van pályázati lehetőség ivóvízre, akkor meg lehetne oldani, de 
ha nem megy után, akkor nem lehet intézni semmit. 
Csorba Mihály képviselő: Pályázatot kellene beadni, amiben Lakatos Sándor elnök úrnak 
van tapasztalata. Miért nem csinálja? Az ő feladata lenne.  
A fertőtlenítő szereket sem lehetett szétosztani, ami már 4 hónapja lerakatban van. Miért? 
Ilyen elnök miatt, mint Lakatos Sándor, nem tudok idegeskedni, erre nekem nincs energiám, 
dolgozom. Inkább lemondok képviselői mandátumomról.  
Balogh László jegyző: Képviselői lemondás ügyben, aki le akar mondani az írásban, vagy 
jegyzőkönyvbe mondva most is megteheti a lemondási napjának megjelölésével.  Ezt át kell 
gondolni. 
Csorba Mihály képviselő: Átgondoltam, képviselői tisztségemről 2020. október 15. napjával 
lemondok.  
Patai Csaba képviselő: Én is átgondoltam, a képviselői tisztségemről 2020. október 15. 
napjával lemondok.  
Baranyi-Rostás Rodrigó: Sajnos Lakatos Sándor 30 éves tapasztalattal egy RNÖ ülést nem 
tud levezetni elnök léttére. Igaz most nincs itt, nem azért mondom, hogy a háta mögött 
beszéljek, de majd elmondom neki is. 
Baranyi Tibor Lajos elnökhelyettes: Kérdezem a jelenlevőket, hogy van-e még 
hozzászólás? Nincs. Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a közmeghallgatást 16 óra 57 
perckor bezárom. 
 
 
 

K.mf. 
 
   Baranyi Tibor Lajos         Petrik János 
   RNÖ elnökhelyettes    jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


