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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 12. napján 14:00 
órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:   

Baranyi-Rostás Rodrigó  RNÖ elnök  
Lakatos Sándor   képviselő 
            

Tanácskozási joggal megjelentek:      
dr. Balogh László  jegyző  
Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 

             
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, tekintettel arra, hogy két fő képviselő jelen van az 
ülésen. Kolompár László nem jelezte távolmaradását.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Lakatos Sándort, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze, 2 igen szavazattal Lakatos Sándort megválasztottuk jegyzőkönyv hitelesítőnek. A 
meghívón szereplő napirendi pontokon kívül van-e más javaslat? Amennyiben nincs, úgy 
elfogadásra javaslom a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:              Előterjesztő 
 
 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
 
 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

2.) Jegyzőkönyv – hitelesítő választása Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök 

3.) Egyebek  
                  
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között 
létrejött megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén 
az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A roma nemzetiségi 
önkormányzat 2014. november 17. napján tartott ülésén a 17/2014. (XI.17.) határozatával 
elfogadta a Lajosmizse Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatát. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 
20. napján hozta meg a 155/2014. (XI.20.) határozatát, melyben elfogadta az együttműködési 
felülvizsgálatát. A két önkormányzat határozatának megfelelően a felülvizsgált 
együttműködési megállapodás 2014. november 28. napján aláírásra került. A jogszabályi 
előírásnak megfelelően az együttműködési megállapodást 2015. január 31. napjáig szükséges 
felülvizsgálni. Én úgy gondolom, hogy az együttműködési megállapodást jelenleg nem 
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szükséges módosítani. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, úgy elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Aki ezzel 
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen 
szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2015. (I.12.) RNÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse 
Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás tartalmán nem kíván 
módosítani. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. január 12. 
 
2. Napirendi pont  
Jegyzőkönyv – hitelesítő választása  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
95. § (3) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és testület által a 
képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A testületnek van lehetősége arra, 
hogy határozatban jelölje ki az általános jegyzőkönyv-hitelesítőt, és ez által nem kell minden 
ülésen jegyzőkönyv-hitelesítőt választani. Tekintettel arra, hogy az elnökhelyettes Úr az 
elmúlt időszakban többször nem jött el az ülésre, javaslom, hogy elsősorban Lakatos Sándor 
legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő, és az ő távolléte esetén pedig Kolompár László.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy 
elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet az elhangzottakkal 
kiegészülve. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ 
testülete 2 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot 
hozta:  
2/2015. (I.12.) RNÖH 
Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Lakatos Sándor 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő 
távolléte esetén Kolompár László képviselő hitelesíti a jegyzőkönyvet.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. január 12. 
 
3. Napirendi pont  
Egyebek 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Van-e valakinek mondanivalója az egyebek napirenden 
belül. Amennyiben nincs, akkor az ülést bezárom. 14:17 perckor.  

 
Kmf. 

 
  Baranyi-Rostás Rodrigó sk.         Lakatos Sándor sk. 

 elnök                          jegyzőkönyv hitelesítő
   


