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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. július 30. napján 15.00 órakor 
a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:   

Baranyi-Rostás Rodrigó  RNÖ elnök  
Kolompár László   RNÖ elnökhelyettes 
            

Tanácskozási joggal megjelentek:      
dr. Balogh László  jegyző  
Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Rebek Anikó   pénzügyi referens 

            
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes 2 fő képviselő jelenlétével. Lakatos Sándor képviselő társunk nem 
jelezte távolmaradásának indokát az ülésről. 
A meghívón három napirendi pont szerepel az egyebekkel együtt. Kérdezem, hogy van-e javaslat a 
napirendi pontokkal kapcsolatban?  Amennyiben nincs, úgy javaslom, hogy fogadjuk el a meghívón 
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 Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  2015. évi Baranyi-Rostás 
     költségvetés módosítása       Rodrigó  
             RNÖ elnök 
2./ Roma rendezvények megszervezése     Baranyi-Rostás  
          Rodrigó 
          RNÖ elnök  
3./ Egyebek         
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Azért kell a nemzetiségi önkormányzat költségvetését 
módosítani, mert a feladatalapú támogatás 2015. április 17-én megérkezett a nemzetiségi 
önkormányzat bankszámlájára, melynek összege 367.671.- Ft, illetve a Bács-Kiskun Megyei 
Cigány Önkormányzat támogatása 40.000.- Ft, mely a Roma Gasztronómiai Nap megszervezéséhez 
járult hozzá, így pedig 988.000.- Ft-ra módosul a költségvetés. Illetve van még előirányzat 
átcsoportosítás is kis értékű tárgyi eszköz vásárlása miatt, a dologi kiadásokból 26.000 Ft. Még 
annyit szeretnék mondani, hogy a feladatalapú támogatás kettő összegben érkezik meg. A második 
részletnek augusztus 15-én kell megérkeznie. Amennyiben nincs kérdés, pénzügy részéről sem, 
akkor én elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetés módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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16/2015. (VII. 30.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
2015. évi költségvetés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségve- 
tés módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 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 987   987 
  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 987   987 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 987   987 
    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 támogatás államháztartáson belülről        
    2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       
    2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel         
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 987   987 
  4. Finanszírozási bevételek  1  1 
  4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei  1  1 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  1  1 
      4.1.1.1. Működési célra  1   1 
      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.) 987 1  988 
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. 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 961 1  962 
 1.1. Személyi juttatások     

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó     

 1.3. Dologi kiadások 961 1  962 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
 1.5. Egyéb működési célú kiadások     
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre        

 
  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre        

 2. Felhalmozási kiadások 26   26 
 2.1. Beruházások 26   26 
 2.2. Felújítások     
 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások     
   2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         

 
  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.) 987 1  988 
 5. Finanszírozási kiadások     
 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 987 1  988 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
2./ Napirendi pont 
Roma rendezvények megszervezése 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az elmúlt években a nemzetiségi önkormányzat nagy 
figyelmet fordított a roma hagyományok ápolására, a gyermekek támogatására, illetve a roma 
közösség összekovácsolására. Ennek leghatásosabb módja a nemzetiségi önkormányzat által 
szervezett programok, rendezvények voltak. Itt négy határozat-tervezet van. 
Az első határozat-tervezet a Környezetvédelmi Nap megrendezésére vonatkozik.  Én leírtam 
konkrétan az ismereteink alapján a legszennyezettebb utcákat, Lajosmizse Szív utca, Telepi út, 
Dankó Pista utca, Orgona utca. Ez lenne a Környezetvédelmi Nap színhelye. Rá kellene bírni az ott 
lakókat arra, hogy mindenki a saját környezetére jobban tudjon odafigyelni, egy szemétgyűjtő 
akciót szerveznénk. A program költségvetését én 40.000 Ft-ban javaslom meghatározni. A 
határozat-tervezet úgy szólna, hogy Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. augusztus 9. napján Környezetvédelmi Napot tart, a 
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program helyszíne Lajosmizsén a Szív utca, Telepi út, Dankó Pista utca, Orgona utca. A program 
megszervezését a Képviselő-testület végzi. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésével 
kapcsolatos valamennyi hatósági engedély megszerzésére. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Nap költségvetését 40.000.- Ft-ban 
határozza meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
17/2015. (VII. 30.) RNÖH 
Környezetvédelmi Nap rendezése 

 
HATÁROZAT 

 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2015. augusztus 9. napján „Környezetvédelmi Napot” tart, a program helyszíne: 6050 
Lajosmizse, Szív utca, Telepi út, Dankó Pista utca, Orgona utca; a program megszervezését a 
Képviselő-testület végzi.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 
elnököt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos valamennyi hatósági engedély 
megszerzésére. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Környezetvédelmi Nap” költségvetését 40.000 Ft-ban határozza meg. 

 
Határidő: 2015. július 30. 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete, elnök 
 
dr. Balogh László jegyző: Jó ötletnek tartom ezt a Környezetvédelmi Napot, az volna az én 
javaslatom, kérésem, mivel egyre több szeméttel kapcsolatos probléma van, hogy valamiféle 
felvilágosító jellegű programot is kellene az önkormányzatnak ennek keretében szervezni, mert 
hatalmas problémákat látok. Beássák a szemetet, gödörbe rakják, égetik, füstöl több napig, majd 
amikor teli van, akkor leföldelik, újat ásnak. Teljesen elszemetesedtek már arra a kertek. Ahol még 
nem, ott meg lehetne akadályozni. A talajszennyezés óriási mértékű probléma, a lealacsonyodás 
szintje. A másik probléma, hogy a kukák hiányoznak arrafelé, viszont a szelektív gyűjtés nem kerül 
semmibe. Ha a zsákokba szétválogatnák  a megfelelő szabályok szerint a műanyagot, a fémet és 
amit abba bele lehet tenni, akkor a szemétnek a nagy része már jó helyre kerülne. Nem ásnák a 
földbe, nem dobnák el, nem hordanák el más ingatlanára. Ez csak szemlélet kérdése. A roma 
önkormányzat az, aki nagyon sokat tudna tenni ennek érdekében. Azt gondolom, hogy ha a roma 
önkormányzat ezt felvállalja, képviseli, ilyen programokat szervez, tájékoztatást ad az embereknek, 
- mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez hogyan működik – akkor nagyon sokat tehetnénk 
akár a levegővédelemért, akár az emberekért, akár a talajvédelméért, és a környezetvédelemért. 
Köszönöm. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Köszönjük szépen jegyző úr tájékoztatását, illetve 
felvetését. Akkor én fel fogom venni a kapcsolatot a Kasnyikné Földházi Tündével, mert valóban a 
jegyző úrhoz is érkezett és a Tündéhez is sok panasz a Beneszél környékéről főként, hogy a 
patkányok elszaporodtak. Annak pedig az oka az irgalmatlan szemét mennyisége. Ez nemcsak a 
Beneszélen jelent problémát, nagyon csúnya dolognak tartom azt, amikor a Dankó Pista utcán 
megyek végig és mindenhol csak a szemetet látom. Valóban kellene egy megbeszélés annak 
érdekében, hogy a szemét ne kerüljön ki az utcára, de egy konténeres szemét elszállítás sem olcsó, s 
ezt sem a roma önkormányzat, sem a települési önkormányzat a végtelenségig nem tudja 
finanszírozni.  
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dr. Balogh László jegyző: Nem is kell ezt finanszírozni, mert itt a szemétnek a 80 %-a nem pénz 
kérdése, mert ha belerakják a zsákba, akkor a szolgáltató ingyen elviszi, és újrahasznosítják, tehát 
duplán jól járunk. Ez a műanyagbűz, amiben a város esténként úszik, és napokig füstül, ahelyett, 
hogy jó helyre kerülne a szemét. 
Kolompár László képviselő: A Beneszél tanya felé a Pacsirta utcával párhuzamos utca legvége 
környékén, a kövesúthoz kb. 1 km-re annyi szemét van, hogy a szemét telepen nincs annyi szemét. 
Arra történt már valami? 
dr. Balogh László jegyző:Beszéltünk elnök úrral már erről. A polgármester úr már ott többször 
rendet rakatott a közmunkásokkal, akiknek szintén nem tetszik, hogy a mások szemetét nekik kell 
összeszedni és drága pénzért onnan már többször számtalan konténer szemetet szállítottak el, 
viszont ott a szemét folyamatosan újratermelődik. A szemétben megjelennek a patkányok, ami 
közegészségügyi problémát fog felvetni. Aki jelezte, hogy ott nagy szemét van, a Borbély Ella 
képviselő asszony megkérdezte tőle, hogy ő hova teszi a szemetét, s ő is odateszi, akkor ne 
csodálkozzon rajta, hogy mekkora a szemét.  
Kolompár László képviselő: Én valamikor úgy védtem ki az ilyen helyzetet, hogy aláírattam vele, 
hogy ha meglátja, hogy valaki oda illegálisan szemetet letesz, de nem jelzi, akkor ő lesz a felelős 
érte. Onnantól kezdve nem került oda szemét. Szerintem ezt be lehetne vezetni. 
dr. Balogh László jegyző: Ott elnök úr is volt kinn, én nem voltam kinn, ott a szemétnek a 80-90 
%-a olyan szemét, amit szelektíven zsákba bele lehetne tenni. Lehet, hogy vannak olyan területek, 
ahol a szelektív gyűjtő már nem megy, de szerintem lehetne egy olyan pontot kijelölni, ahova le 
tudná rakni a zsákot, és onnan elvinnék és kapna újabb zsákot. Igazából a roma önkormányzat az, 
aki a leghitelesebben tudná ezt elmondani az állampolgároknak. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Azt javaslom, hogy elnökhelyettes úrral menjünk ki arra a 
településrészre, s azokat a lakosokat hívjuk össze, mert nagyon égető a probléma, főleg 40 C° 
fokban, mert nagyon sok a pici baba, és egyre nagyobb a patkányinvázió. 
dr. Balogh László jegyző: Ez a szelektív gyűjtés jó ötlet és támogatható és kérni kell zsákot. Ez 
nem szegénység és pénz kérdése, hanem szándék kérdése. Köszönöm. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm. A második határozat-tervezetben a Roma Kulturális 
Napról kell dönteni. A program helyszíne a Központi Park. A program megszervezését a Képviselő-
testület végez. Itt felhatalmazást kap az elnök a hatósági engedélyek megszerzésére, intézkedések 
megtételére, egyeztetések lefolytatására. A költségvetést a Roma Kulturális Nap megszervezésére 
120.000.- Ft –ban javaslom, és a Lajosmizsei Napok keretében augusztus 22-én lenne megtartva.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
18/2015. (VII. 30.) RNÖH 
Roma Kulturális Nap 

HATÁROZAT 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 
22. napján Roma Kulturális Napot tart, a program helyszíne: Központi Park; a program 
megszervezését a Képviselő-testület végzi.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
az elnököt a kulturális rendezvény megszervezésével kapcsolatos valamennyi hatósági 
engedély megszerzésére, intézkedések megtételére, egyeztetések lefolytatása.  

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Roma 
Kulturális Nap” költségvetését 120.000 Ft-ban határozza meg 

 
Határidő: 2015. július 30. 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete, elnök 
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Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A harmadik határozat-tervezet a Roma Holokauszt ünnepségen 
történő részvételre vonatkozik. 2015. augusztus 2-án kerül megrendezésre Budapesten. Én pont 
most érkeztem haza egy fél órával ezelőtt Budapestről és személyesen is kaptam a meghívót. 
Nagyon szeretnék, ha Lajosmizséről főként a képviselők is megjelennének, és megemlékeznénk 
közösen a Holokauszt áldozatairól az emlékműsoron. Ennek a költségvetését és 20.000.- Ft-ban 
javaslom meghatározni. Kérdés, javaslat van-e valakinek? Amennyiben nincs, úgy szavazásra 
teszem fel a határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - 
az alábbi határozatot hozta: 
19/2015. (VII. 30.) RNÖH 
Holokauszt ünnepségen való részvétel 
 

HATÁROZAT 
 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával úgy 

dönt, hogy részt vesz az 2015. augusztus 2. napján megrendezésre kerülő Roma Holokauszt 
ünnepségen.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Roma 
Kulturális Nap” költségvetését 20.000 Ft-ban határozza meg.  

 
Határidő: 2015. július 30. 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A negyedik határozat-tervezetben nemzetiségi önkormányzat 
rajzversenyt hirdetne, a „Legszebb nyári élményem”, valamint a „Mi leszek, ha nagy leszek” 
témákban. Az elnök felhatalmazást kapna a megszervezésre, lebonyolítással kapcsolatos 
valamennyi feladat ellátására. A költségvetését ennek a rajzversenynek 20.000.- Ft.-ban javaslom 
meghatározni. Itt el kellene dönteni, hogy mennyi idő kell arra, hogy beérkezzenek ezek a 
pályázatok. Augusztus 1-től szeptember 1-ig lehetne beadni. Az lenne a kérdésem a jegyző úrhoz, 
hogy ezt a honlapon meg lehet hirdetni? 
dr. Balogh László jegyző: Természetesen igen. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönjük. Bárki beadhatja ezt a pályázatot, nem csak roma 
származásúak.  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Ha megvárnák ezzel a nyár végét, akkor az 
óvónők is tudnának ebben segíteni, mert szoktak olyan feladatok lenni, hogy rajzoljuk le a nyári 
élményt. Ott az óvónők tudnának a legjobban segíteni, s lehetne szeptember 30-a a beadási határidő.  
dr. Balogh László jegyző: Hova kell benyújtani? 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A Roma Önkormányzathoz, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
alatti címre kérnénk majd a pályázatokat. Rostásné Rapcsák Renátának köszönjük szépen a 
javaslatot. A 3 évestől 14 éves korig lehet majd benyújtani a pályázatokat. A zsűri a roma 
nemzetiségi önkormányzat lesz. Tisztelettel kérjük a jegyző urat, hogy segítsen nekünk a 
zsűrizésben. A korcsoportot pedig úgy határoznánk meg, hogy óvodás, alsó tagozatos, és felső 
tagozatos gyermekek.  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Díjat is meg kellene esetleg határozni. Az első 
három pályázatot kellene díjazni mindhárom kategóriában. Oklevél mindenképpen, és tárgyjutalom. 
A díjazáson gondolkodom, hogy a 20.000.- Ft az lehet, hogy kevés. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A jutalmazás milyen keretek között és mikor lesz? Emeljük fel a 
keretet 30.000.- Ft-ra.  
Kolompár László képviselő: Lehet, hogy még az is kevés, szerintem legyen 50.000 Ft.  
dr. Balogh László jegyző: Kérem a nemzetiségi önkormányzatot és kollegákat, hogy a feladatalapú 
és a működési támogatás keretét ne lépjük túl, és ügyeljünk, hogy mit melyikből kell finanszírozni. 
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Rebek Anikó pénzügyi referens: Az mindenképpen a költségvetéstől függ, hogy mennyit 
engedélyez. 
Gyurgyik Erzsébet vezetői referens: Meg lehet határozni 50.000 Ft-ot és ha kevesebből kijön, 
azzal sincs probléma.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Minden kategóriában lesz három díjazott.  
dr. Balogh László jegyző: Meg kell hirdetni a honlapon és meg kell küldeni az óvodavezetőnek és 
az iskolavezetőnek is. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - 
az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2015. (VII. 30.) RNÖH 
„Legszebb nyári élményem” , „Mi leszek, ha nagy leszek” rajzversenyek megszervezése  
 

HATÁROZAT 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete „Legszebb nyári 

élményem” valamint „Mi leszek, ha nagy leszek” címmel rajzversenyt hirdet.  
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 

elnököt a rajzversenyek előkészítésével, megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos 
valamennyi feladat ellátására.   

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Legszebb nyári élményem” valamint a 
„Mi leszek, ha nagy leszek” rajzversenyek pályázati feltételeit az alábbiakban határozza meg:  

a. A pályázat 2015. szeptember 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig nyújtható be 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatához (6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1.)  

b. A pályázatban résztvevő korcsoportok:   
- óvodás gyermekek 
- alsó tagozatos iskolás gyermekek 
- felső tagozatos iskolás gyermekek 

 
c. A pályázatokat Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Lajosmizse 

Város Jegyzője bírálja el. 
d. Díjazásban korcsoportonként az első három helyezett részesül.  

4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a rajzversenyek 
költségvetését legfeljebb 50.000 Ft-ban határozza meg.  

 
Határidő: 2015. július 30. 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Érkezett egy kérelem a Dunapataji Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattól, hogy megyei szintű „Roma Nap”-ot kíván az önkormányzat szervezni 2015. 
szeptember 12-én, és támogatási kérelemmel fordulnak minden egyes település roma nemzetiségi 
önkormányzathoz, zenei szolgáltatások költségeinek hozzájárulásához. Erről kellene döntenünk. Itt 
a műsorterv. Elég színes és neves fellépők is vannak közöttük. Én javaslom, hogy a Dunapataji 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogassuk és erre 50.000.- Ft-ot javaslok 
támogatásként. Támogatási szerződést a két önkormányzat kötni fog. A Képviselő-testület az 
elnököt felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
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21/2015. (VII. 30.) RNÖH 
Dunapataji Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme 
 

HATÁROZAT 
 
 
1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Dunapataji Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére – támogatási kérelmének helyt adva-50.000 Ft hozzájárulást nyújt, a 
2015. szeptember 12. napján megrendezésre kerülő „Roma Nap” zenei szolgáltatás 
költségeihez. 

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata felhatalmazza az elnököt a támogatási 
szerződés elkészítésére, és aláírására.  

 
Határidő: 2015. július 30. 
Felelős:  RNÖ  Képviselő-testülete, elnök 
 
 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Rostásné Rapcsák Renáta szeretett volna még valamit elmondani, 
én kértem, de miután aki szeretett volna erről hallani, az nincs itt, így javaslom, hogy várjuk meg 
Lakatos Sándor képviselő urat. Én azt hittem, hogy itt lesz, majd hátha a következő ülésen tudjuk 
tárgyalni a kérdéses problémát. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, a mai ülésünket 15 óra 28 perckor bezárom. 
 
 

K.mf. 
 
   
 
            Jegyzőkönyv hitelesítő:   

Baranyi-Rostás Rodrigó sk. Kolompár László sk. 
elnök    elnökhelyettes 

  
             
           
          
 


