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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 31. napján 
09:00 órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Lakatos Pál    RNÖ elnök 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  RNÖ elnökhelyettes 

Kökény Zsuzsanna   RNÖ tag    
     
             
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  

Gyurgyik Erzsébet  vezetői referens 
dr. Balogh László  jegyző 

      
            
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Köszöntöm 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referenst, és dr. Balogh László jegyző Urat. Csorba János RNÖ tag 
jelezte távolmaradását. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert 3 fő RNÖ tag jelen van. A jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Kökény Zsuzsanna RNÖ tagot megbízni. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete Kökény Zuszsanna 2 igen szavazattal – 1 fő Kökény 
Zsuzsanna nem szavazott - jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. 
Az ülésre szóló meghívón két napirendi pont szerepel Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (….) önkormányzati határozata a 2014 .évi 
költségvetés módosításáról, valamint zárt ülés keretében a kitüntető díjak adományozása. 
Ezen kívül én javaslok még egy egyebek napirendi pontot felvenni.  
Megkérdezem, hogy van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. 
Aki a meghívó szerinti napirendi ponttokkal, valamint az egyebek napirendi pont felvételével  
egyetért, 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2014. (…..) önkormányzati határozata a 2014. évi 
költségvetés módosításáról  

Lakatos Pál  
elnök  
 
 

2. Egyebek Lakatos Pál  
elnök 

Zárt ülés  
1. Kitüntető díjak adományozása 

 
Lakatos Pál  
elnök 

                  
 
 



 3

1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. 
(…..) önkormányzati határozata a 2014. évi költségvetés módosításáról 
Lakatos Pál RNÖ elnök: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) 
bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat a költségvetését költségvetési határozatban 
állapítja meg, melyet a 28. § (5) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy 
jóvá. A 2/2014. (II.04.) RNÖH sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 2014. évi 
költségvetés módosítása az alábbiak miatt indokolt: A nemzetiségi célú előirányzatokból 
nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 270.710 Ft működési költségvetési támogatásban részesült, mely 2014. 
január 29-én érkezett meg a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára. Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2014. évi 
költségvetésről 8. melléklete tartalmazza Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére biztosított 100.000 Ft működési támogatást. A I./349/19/2014. 
iktatószámú Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján - a támogatás összege 2014. 
március 3-án érkezett meg a bankszámlára. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet rendelkezései alapján Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
511.693 Ft feladatalapú költségvetési támogatásban részesült, mely 2014. március 18-án 
érkezett meg a nemzetiségi önkormányzat bankszámlájára. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponthoz kapcsolódóan? Amennyiben nincs 
elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2014. évi költségvetés módosításáról szóló határozatot.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
4/2014. (III.31.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. 
(…..) önkormányzati határozata a 2014. évi költségvetés módosításáról 

 
HATÁROZAT 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014. évi költségvetés módosítását 

az alábbiak szerint fogadja el:
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 1. melléklet a 4/2014. (III.31.) önkormányzati határozathoz 
      

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi bevételei 

   Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t  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 bevételek 882   882 
  1.1. Működési bevételek      
  1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei        
  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 882   882 
    1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 882   882 
    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 célú támogatásértékű bevétel        

  
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről       

    2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel         
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 882 882  882 
  4. Finanszírozási bevételek  8  8 
  4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei  8  8 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  8  8 
      4.1.1.1. Működési célra  8   8 
      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. Hiány 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        
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása        
  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 882 890  890 
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi kiadásai 
     Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t  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 882 8  890 
 1.1. Személyi juttatások     

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó     

 1.3. Dologi kiadások 882 8  890 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
 1.5. Egyéb működési célú kiadások     
   1.5.1. Működési célú támogatásértékű  kiadás        

 
  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre        

 2. Felhalmozási kiadások     
 2.1. Beruházások     
 2.2. Felújítások     
 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások     
   2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű  kiadás        

 
  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.) 882 8  890 
 5. Finanszírozási kiadások     
 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 882 8  890 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. március 31. 
 
2. Egyebek  
Lakatos Pál RNÖ elnök: Jegyző Úr szeretne esetleg valamit az egyebekben mondani.  
dr. Balogh László jegyző: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy megkerestük a 
feltöltőkártyás villanyóra ügyében az egyik trafikost, és úgy néz ki, hogy ezt vállalja és 
talán intézi is.  
Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ tag: Én is beszéltem egy trafikossal és ő is vállalja. 
Nagyon jó lenne, ha minél előbb lehetne itt Lajosmizsén is venni, és nem kellene ezért 
Kecskemétre utazni.   
dr. Balogh László jegyző: Rendben. Nyilván ezt nekik kell intézni, és felvenni a kapcsolatot 
a Démásszal, aki köt majd vele egy megállapodást. Azt gondolom, ha esetleg két helyen lehet 
majd vásárolni az nem baj. 
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Lakatos RNÖ elnök: Én annyit szeretnék mondani, hogy a héten folytak az egyeztetések a 
megyei cigány önkormányzattal a nemzetközi roma nap ügyében. Felvetődött a kérdés, hogy 
esetleg Lajosmizsén tartanák meg az ünnepséget, ami megyei szintű rendezvény lenne. 
Annyit kérnek, hogy a lajosmizsei roma önkormányzat járuljon hozzá a költségekhez. Az 
ünnepség időpontja 2014. április 5. napján lenne. Kökény Zsuzsannát kérdezem, hogy 
amennyiben megoldható akkor a helyszínt tudja-e biztosítani a rendezvény számára?  
Kökény Zsuzsanna Szilvia RNÖ tag: Természetesen megoldható.   
O 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnökhelyettes: További kérdés, hozzáfűzni való van-e még 
valakinek? Amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom 09 óra 20 perckor.  
 
 

Kmf. 
 

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

         
    
    


