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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 30-án délelőtt 
10:00 órakor a Városháza 2. számú tárgyaló termében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó   RNÖ elnökhelyettes 
   Kökény-Zsuzsanna Szilvia  RNÖ tag  
   Csorba János    RNÖ tag     
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
Feri Gizella Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat képviselője  
Ajtai Tibor  Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat elnöke 
     
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a mai testületi 
ülésünkön megjelenteket. Lakatos Pál jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert 3 fő RNÖ tag jelen van. A jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Csorba János RNÖ tagot megbízni. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete Csorba Jánost 2 igen szavazattal – 1 fő Csorba János 
nem szavazott - jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. 
A meghívót mindenki megkapta, én javaslom, hogy még egy egyebek napirendi pont kerüljön 
felvételre.  
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata. Aki egyetért azzal, hogy egy egyebek napirendi pont még felvételre kerüljön, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:         Előterjesztő 
          
1. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma   Lakatos Pál 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás  elnök 
felülvizsgálata 

        
2. Fizetési számlával kapcsolatos döntés     Lakatos Pál  
           elnök 
 
3. Egyebek           
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1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a 8/2012. (II.29.) határozatával elfogadta a Lajosmizse Város 
Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást. A nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében a megállapodást minden év 
január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc 
napon belül felül kell vizsgálni. Megkérem Gyugyik Erzsébet vezetői referenst, hogy 
tájékoztasson az anyagról. 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens: Mint ahogy Baranyi-Rostás Rodrigó elnökhelyettes Úr 
mondta, a megállapodást január 31-ig felül kell vizsgálni, tekintettel arra, hogy jelenleg 
folyamatban van a közös önkormányzati hivatal kialakítása, így a későbbiekben indokolttá 
válik az újbóli felülvizsgálat.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs elfogadásra javaslom a határozat-tervezet, mely szerint a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodás tartalmán nem kíván módosítani, valamint a Képviselő-testület 
felkéri az elnököt, hogy a közös önkormányzati hivatal megalakulását követően a 
megállapodás felülvizsgálatát végezze el, és az erről szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-
testület elé. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1/2013. (I.30.) RNÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Lajosmizse Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás tartalmán nem 
kíván módosítani.  

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az 
elnököt, hogy a közös önkormányzati hivatal megalakulását követően a megállapodás 
felülvizsgálatát végezze el, és az erről szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület 
elé. 

 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2013. január 30. 
 
 
 
2. Napirendi pont 
Fizetési számlával kapcsolatos döntés 
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Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény módosítását követően, lehetőség van arra, hogy 2013. január 1. napjától a nemzetiségi 
önkormányzatok maguk válasszák ki a fizetési számlájukat vezető pénzintézetet. Én úgy 
gondolom, a mi önkormányzatunk szerencsés helyzetben van, hogy itt Lajosmizsén, helyben a 
K&H Bank Zrt. kedvező feltételek mellett vezeti a fizetési számlánkat. A Bács-Kiskun 
Megyei Cigány Önkormányzat éves költségvetéséből 20%-ot vesz el a fizetési számlával 
kapcsolatos költségek. Én azt javaslom, hogy továbbra is a K&H Bank Zrt-nél legyen az 
önkormányzatunk fizetési számlája vezetve. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs elfogadásra javaslom a határozat-tervezet, mely szerint 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván 
másik számlavezető intézetet választani, fizetési számláját továbbra is a K&H Bank Zrt.-nél 
kívánja vezetni.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2013. (I.30.) RNÖH 
Fizetési számlával kapcsolatos döntés 

 
Határozat 

 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván 
másik számlavezető intézetet választani, fizetési számláját továbbra is a K&H Bank Zrt.-nél 
kívánja vezetni.  
 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2013. január 30. 
 
 
 
3. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Ha már a Bács-Kiskun Megyei Cigány 
Önkormányzat elnöke és képviselője Ajtai Tibor, és Feri Gizella megtiszteltek és részt 
vesznek az ülésen, akkor én szeretném megkérdezni, hogy esetleg van-e valamilyen 
információjuk a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásáról? 
Ajtai Tibor a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat elnöke: Hivatalos információ 
még nincs. Annyit hallottam, hogy talán marad a tavalyi összeg.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Korábban felmerült, hogy a népszámlálási 
adatokhoz fogják igazítani.  
Ajtai Tibor a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat elnöke: A 2011. évi 
népszámlálási adatok várhatóan 2013 márciusában fognak megjelenni, a költségvetés pedig 
2013 februárban, ha a két adatot összevetik, akkor nem sok különbséget látnak majd.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: Köszönöm. 
Valakinek van-e még valami mondanivalója? Amennyiben nincs, akkor az ülést bezárom 
10:15-kor.  
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Kmf. 
 

Baranyi-Rostás Rodrigó sk.        Csorba János sk. 
              elnökhelyettes          jegyzőkönyv hitelesítő 

         
    
   Gyurgyik Erzsébet sk. 
              jegyzőkönyvvezető 


