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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. november  
               10-én, délelőtt 11 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
    Kolompár László  RNÖ elnökhelyettes 
    Lakatos Sándor  RNÖ tag 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző 
      Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
      Sápi Tiborné iskola igazgató 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Külön köszöntöm dr. Balogh László jegyző urat, Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
asszonyt, és Sápi Tiborné iskolaigazgató asszonyt.  
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes 3 fő képviselő jelenlétével. 
A meghívón négy 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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő 
 
1./ Lajosmizse Város Roma Nemzetségi Önkormányzata Baranyi-Rostás Rodrigó 
     Képviselő-testületének …../2015. (….) önkormányzati elnök 
     határozata a 2015. évi költségvetés módosításáról 
2./ Megyei roma „KI-MIT TUD? rendezvény megszerve- Baranyi-Rostás Rodrigó 
     zése        elnök 
3./ Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Baranyi-Rostás Rodrigó 
     Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve  elnök 
4./ Egyebek 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Javaslatom, hogy az egyebek napirendi pontot tárgyaljuk először. Az igazgató 
asszonnyal szeretnénk egy pár gondolatot átbeszélni. Azért kértük az igazgató 
asszonyt, hogy itt legyen a testületi ülésünkön, mert nagyon sok probléma van a roma 
tanulókkal. Igyekszünk segíteni, de egyedül nem megy, s szeretnénk, hogy ha az iskola 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot is bevonná a roma tanulók problémáinak 
megoldásába. A szülők nem tudnak kommunikálni, csak nagyon végső helyzetben 
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tudunk tájékoztatást kapni a tanulóról, már akkor, amikor nevelőintézetbe kerül, vagy 
védelembe helyezik a gyermeket. Nekünk az a feladatunk, hogy segítsük a tanárok és 
az igazgató asszony munkáját. Kérdezzük, hogy hogyan tud az iskola együtt dolgozni 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és milyen segítséget tud javasolni a problémák 
megoldására. 
Sápi Tiborné iskola igazgató 
Örülök, hogy meghívást kaptam az ülésre. Nekünk nagy segítség lenne, hogy ha 
tudnánk azt, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői közül valakinek a 
telefonszáma meglenne. 
Jelenleg nagyon kirívó problémát nem tapasztalok a roma tanulóknál. A speciális 
iskolában vannak kilengések, van két-három tanuló, akiknél probléma van. Nekünk az 
lenne a jó, ha a szülők bejönnének és tartanák az iskolával a kapcsolatot. Az a baj, 
hogy akkor kerül már oda, amikor nagyon-nagyon súlyos a probléma. Van egy pár 
olyan szülő, akit nem tudunk elérni. A gyermekek jól tudják, ha valaki el akar 
kéredzkedni, feljönnek, és kapnak egy kártyát, viszont nem tudjuk a szülőt értesíteni, 
ha betegség van, mert nincs elérhetőség, nem adják meg a szülők a telefonszámukat. A 
mai nappal kezdődően szülőértekezletes hét van. Ezekre nagyon várjuk a szülőket. 
Problémák nem csak roma tanulóknál vannak. Általában akkor nem jönnek a szülők, 
ha gyermeküknél bukás áll fenn. Notorikus hiányzó gyermekünk nem sok van, de aki 
az, az gyakorta teszi ezt meg. Több hétre visszamenőleg nem fogunk tudni elfogadni 
orvosi igazolásokat. Az, hogy a hiányzás le van-e igazolva, az egy dolog, de ha 250 
órát eléri a hiányzó óraszám, akkor is nekünk a gyermeket le kell vizsgáztatni, a 
hiányzó gyermek a vizsgát sem tudja teljesíteni, mivel nem vesz részt az oktatáson 
nagyon sokszor. 50 óra hiányzás, az családi pótlék megvonás, azon belül pedig a 
hiányzási óraszámoknak az indokolatlan magas számú megnövekedése 
osztályismétlést eredményezhet. 
Aki nem óhajtja betartani a szabályokat, vagy annyira súlyos szabályokat szeg meg, 
akkor fegyelmi eljárást kezdeményezünk vele szemben. Három év alatt két ilyen eset 
fordult elő. Nem ez a célunk. 
Kolompár László elnökhelyettes 
Ha az iskola és a roma gyermekek között létrejön probléma, akkor azt szeretném, hogy  
minket keressenek meg. Sajnos egyre nagyobb létszámban vannak nem roma 
gyermekek is, akik zűrösek. Ha már mi sem tudunk segíteni, akkor jogosan léphet az 
iskola. Én éjjel-nappal elérhető vagyok, s ha nem is veszem fel, akkor visszahívom, de 
hármunk közül bármelyikünk rendelkezésre tud állni. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Van egy együttműködési megállapodás, hogy ha nem jelenik meg a gyermek az 
iskolába, akkor a rendőrségnek szólunk, és a szülőt keressük. Három év alatt két 
esetben volt ilyen. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Múlt héten történt ilyen eset, hogy két gyermek elindult az iskolába, ehelyett elmentek 
az orvosi rendelőbe, és utána a piacra. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Aki tanulószobás, az 4 óráig köteles ott lenni. Jelen pillanatban nem tudok panasszal 
lenni. Nincs kirívó panasz a gyermekekre. 
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Tetű gond van egy pár családnál. Ez visszatérő probléma ezeknél a családoknál. Ezt a 
védőnőknek szoktuk jelezni. Amíg ki nem tisztítják a gyermekek fejét a szülők, addig 
nem mehet iskolába. 
Kolompár László elnökhelyettes 
Jövő héten meg kellene csinálni az együttműködési megállapodást. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Nagyon elterjedt a Hepatitis járvány. Az iskolások közül és az óvodából is érintett 
családok vannak, s ott a gyermekeket le kell oltani. 
dr. Balogh László jegyző 
A probléma itt nem nagyon jelenik meg és nem is hatásköröm. Ezt az ÁNTSZ és a 
védőnő fogja kezelni. Sajnos mostanában a Hepatitis „A” vírus nagyon elterjedt. Ez 
kezelhető és gyógyítható, a „B” és „C” –vel ellentétben. Széklettel terjed, a kézmosás 
és a fertőtlenítés a módja, hogy az emberek elkerüljék a fertőzést. Úgy tudom, hogy 
egy vagy két osztályt le is oltottak. A felvilágosító kampányt el kellene indítani, hogy 
sűrű kézmosással védekezzenek, s fertőtlenítős kézmosást kell alkalmazni. Nem 
mindenki vetette alá magát orvosi kezelésnek, akinél megállapították a problémát. 
Baranyi-Rosás Rodrigó RNÖ elnök 
Az odafigyelés az intézményekben megvan, a nagyobb probléma az, hogy a fertőzés 
ott van nagyobb mértékben, ahova a szemetet nagy mennyiségben lerakják illegálisan. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha valaki nem működik együtt az orvossal, aki hepatitis fertőzéses, akkor az ÁNTSZ 
felé közölni kell. Az orvosnak, a védőnőnek van eszköze erre. Ha nem tudatosodik 
hogy a hepatitis széklettel terjed és sűrűn kell kezet mosni, akkor ez a jövőben még 
inkább el fog hatalmasodni. Közegészségügyi kockázata van, ha valaki beteg és nem 
kezelteti magát.  A védőnő, és a háziorvos felé jelezni kell, ha valaki nem akarja magát 
kezeltetni, hogy a szükséges intézkedéseket meg tudják tenni. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Én is kértem az IGSZ-től, mivel az ő hatáskörükbe tartozik a takarítás, hogy 
fokozottan próbáljanak fertőtleníteni. Be fogom mondani hangos bemondóban, hogy 
még többet mosson mindenki kezet. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Az a probléma, hogy az iskola hiába teszi meg a kellő védekezést, az iskolában, ha 
meg is teszi a gyermek, de otthon nem biztos. 
Lakatos Sándor RNÖ tag 
Azt szeretném kérni, hogy kössön együttműködési megállapodást az iskola és az RNÖ, 
hogy segítsék egymás munkáját, mert így a roma gyermekek problémájának a 
megoldása sokkal egyszerűbb lenne. Olyat is hallottam, hogy sokszor üzen az igazgató 
asszony, vagy a pedagógus, mert nem teljesítik az iskola által kért dolgokat. Ha valami 
probléma megoldása fontos, akkor kérnénk, hogy az iskola vezetője adja utasításba, s 
értesítse a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjait, hogy segítse a munkájukat, mert 
ha mi elmegyünk hozzájuk, akkor gondolom, hogy jobban tudunk velük beszélni, mert 
valószínű, hogy ránk azért hallgatnak a roma családok és gyermekek. Beszélnénk a 
családokkal, hogy rendezzék a gyermekeiket a normális életnek megfelelően. Ha mi 
segítünk, akkor nem támadja az iskola igazgatóját, vagy a pedagógust a roma szülő. 
A magán családok között az a probléma, hogy nem épít illemhelyet. A jegyző úrtól azt 
szeretném kérni, hogy fel kellene szólítani az ilyen családokat a fertőzés megelőzése 
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érdekében csináljon egy megfelelő WC-t. Az, hogy a hatóság építsen WC-t, az nem az 
önkormányzathoz tartozik, hanem minden családnak magának kell gondoskodnia 
arról, hogy legyen megfelelő WC-je. Azt kellene megbeszélni, hogy valaki írna pár 
sort, s mi leadnánk az illetékes családoknak a nevét, lakcímét, ahol nincs WC, s 
felszólítanánk közösen az RNÖ és az Önkormányzat, hogy ezt tegye meg.  
Együtt kell működnie az RNÖ-nek és az iskolának, az iskola elősegíti a mi munkánkat 
és mi pedig az iskola munkáját. 
Kolompár László elnökhelyettes 
Hogyan történjen a megállapodás elkészítése? 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Az RNÖ fogalmazza meg a megállapodást, és mi véleményezzük. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Az RNÖ elérhetőségét mi átadjuk az iskolának. 
dr. Balogh László jegyző 
Az iskola, az önkormányzat és az érintett családnak is a beleegyezése szükséges az 
egyedi ügyek intézéséhez. A személyességi jogok erősen korlátozzák, hogy az 
önkormányzat mibe és meddig avatkozhat bele. Az együttműködési megállapodást 
előkészítjük, mind a személyiségjog, mind az egyéb jogszabályi keretek között 
készítjük elő. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Az RNÖ tagjai is részt vehetnének a szülői értekezleten. 
dr. Balogh László jegyző 
Az RNÖ segítségét is szeretnénk kérni eben, hogy a felvilágosítást tegye meg a roma 
lakosság felé. Ha tudunk olyan ingatlanokról, ahol hepatitis fertőzésben élnek, akkor 
felveszem a kapcsolatot az Oláh úrral, hogy mi a megoldás és milyen eszközei vannak 
erre vonatkozóan. Az ÁNTSZ-el és a védőnőkkel kell tárgyalni. Kötelező 
szűrővizsgálatot az ÁNTSZ kezdeményezhet. 
Sápi Tiborné iskola igazgatója 
Úgy gondolom, hogy az ÁNTSZ részéről az kevés, amikor hozza adott családokhoz a 
tetűirtót és odaadja a családoknak, mert nem tudják, hogy hogyan kell alkalmazni. 
dr. Balogh László jegyző 
Keressük meg milyen segítséget tudnánk adni, hogy ebből a 2-3 családból ki tudna 
irtódni a tetű, s ez az örökké visszatérő probléma csökkenne. A kiinduló forrásokat 
kellene tudni kezelni, mert akkor megszűnne a probléma, amely folyamatosan jelen 
van. 
Lakatos Sándor RNÖ tag 
A Barakklakás a helyi önkormányzat tulajdona, az volna a kérésünk, hogy valamilyen 
úton-módon a helyi önkormányzat mindkét oldalra megfelelő WC-t építsen. 
dr. Balogh László jegyző 
Ez a polgármester úr hatásköre, ezt jelezni fogom felé. 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2015. (….) önkormányzati határozata  2015. évi költségvetés módosításáról 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Feladatalapú támogatás második része 2015. augusztus 7-én érkezett meg a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat számlájára 367.671.- Ft.  A Dunapatai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat kapott 50.000.- Ft támogatást. Van egy előirányzat átcsoportosítás 
reprezentációt terhelő kifizetés adó miatt, de ott a kiadások, személyi juttatások 
15.000.- Ft, járulékok 8.000.- Ft, összesen 23.000.- Ft.  
Van-e kérdés a költségvetés módosításával kapcsolatban. Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2015. évi költségvetés módosításáról szóló határozat-
tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- elfogadta az alábbi határozatot: 
22/2015.(XI. 10.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2015. évi költségvetés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetés 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 1 355   1 355 
  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 1 355   1 355 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 1 355   1 355 
    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.) 1 355   1 355 
  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.) 1 355 1  1 356 
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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 1 279 51  1 330 
 1.1. Személyi juttatások 15   15 

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 8   8 

 1.3. Dologi kiadások 1 256 1  1 257 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
 1.5. Egyéb működési célú kiadások     
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre  50   50 

 
  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.) 1 305 51   1 356 
 5. Finanszírozási kiadások     
 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 1 305 51   1 356 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2015. november 10.   
 
 
 
3./ Napirendi pont 
Megyei roma „KI-MIT TUD” rendezvény megszervezése 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
A Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata is eljutott olyan szintre, hogy 
ne csak helyi rendezvényeket szervezzen, hanem próbáljuk meg egy megyeivel is. 
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Nagyon örültek a jelentkezők. Előzetesen egyeztetés történt a civil szervezetekkel és a 
roma nemzetiségi önkormányzatokkal. Nagyon pozitívan várják a rendezvényt. Magas 
a visszajelzési létszám. 2015. november 14-én lenne megtartva. Korábban úgy volt, 
hogy Dunapataj, de ez módosulna Soltvadkertre, mert közelebb is van, s jobbak a 
körülmények. Három árajánlatot be kellett szerezni a hangtechnikára és a zenei 
szolgáltatásra vonatkozóan. Ez be is érkezett. Az egyik a Terne Luhugya 
Hagyományőrző Egyesület, a másik a Baxtale Shave Független Érdekvédelmi Cigány 
Szervezet, a harmadik árajánlat a Szolnoki Csibész Egyesülettől. Ezek közül a 
legkedvezőbbet kellene elfogadni, ez pedig a Terne Luhugya Hagyományőrző 
Egyesület 300.000.- Ft-os ajánlata, így őket javasolnám megbízni a hangosítás, 
valamint a zenei szolgáltatás biztosítására a 2015. november 14. napján megrendezésre 
kerülő megyei roma „KI-MIT TUD” rendezvényen. Aki ezzel egyetért, s azzal, hogy a 
rendezvény helyszíne Dunapataj helyett Soltvadkert legyen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, az alábbi határozatot hozta: 
23/2015. (XI. 10.) RNÖH 
Megyei roma„KI-MIT TUD?” rendezvény megszervezése 
  
 

 Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. 
november 14. napján megyei roma „KI-MIT TUD?” rendezvényt szervez, a rendezvény 
helyszíne: Soltvadkert, a rendezvény megszervezését a Képviselő-testület tagjai végzik.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Terne Luhugya Hagyományőrző Egyesület 
árajánlatát, és egyben megbízza a hangosítás, valamint a zenei szolgáltatás biztosítására a 
2015. november 14. napján megrendezésre kerülő megyei roma „KI-MIT TUD?” 
rendezvényen. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a határozat-tervezet 2.) pontjában foglaltaknak megfelelően a 
szerződések megkötésére.  

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2015. november 10. 
 
  
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évi munkaterve 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Köszönöm a hivatal munkatársainak, hogy ezt előkészítették. A kötelező ülések fel 
vannak tüntetve. Ennek alapján javaslom, hogy a munkatervet fogadjuk el. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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24/2015. ( XI. 10.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve 
 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
elfogadja a 2016. évre vonatkozó munkatervét: 
 
A Képviselő-testületi ülések helye: Lajosmizse Város Közös Önkormányzati Hivatala, 2. 
számú tárgyaló terme  
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évre 
vonatkozó rendes ülés időpontjai és napirendi pontjai:  
 
 
 
 
2016. január 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztést készítő:           Gyurgyik Erzsébet  
                           vezetői referens  
         Rimóczi Erika  
         Pénzügyi Irodavezető 
Előterjesztő:              Baranyi-Rostás Rodrigó  
                RNÖ elnök 

 
 
2016. február 
 

1)  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-
testületének…/2016. (…) határozata a 2016. évi költségvetéséről 
Előterjesztést készítő:           Rimóczi Erika 
              Pénzügyi Irodavezető 
Előterjesztő:            Baranyi-Rostás Rodrigó  

               RNÖ elnök 
2) Kitüntető díjak adományozása 

Előterjesztést készítő:            Gyurgyik Erzsébet 
              vezetői referens 
Előterjesztő:               Baranyi-Rostás Rodrigó 

         RNÖ elnök 
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2016. május 
 

1) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2016. (…) számú határozata a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 
Előterjesztést készítő:           Rimóczi Erika 
              Pénzügyi Irodavezető 
Előterjesztő:            Baranyi-Rostás Rodrigó 

              RNÖ elnök 
              

 
2016. november 

    
1) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. évi munkaterve 
Előterjesztést készítő:              Gyurgyik Erzsébet  
                vezetői referens 
Előterjesztő:               Baranyi-Rostás Rodrigó  
         RNÖ elnök 

2) Közmeghallgatás 
Előterjesztő:              Baranyi-Rostás Rodrigó 

                  RNÖ elnök  
   
Felelős: RNÖ képviselő-testülete 
Határidő: 2015. november 10. 
 
  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Az Egyebek napirendi pont egy részét már megtárgyaltuk 1./ napirendi pont keretében, 
most ezt folytatnánk. A pénzügyi irodavezető asszony szeretne valamit mondani, át is 
adom a szót neki. 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
Köszönöm. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak úgy alakult az ez évi 
költségvetése, hogy összesen 1.354.945.- Ft-ja van támogatásként. Ebből a működési 
támogatás 379.603.- Ft, a feladatalapú támogatás, amit most a határozat-módosítás 
során elfogadtak, az 367.671.- Ft, ez a második részlet, ugyanennyi volt az első részlet, 
illetve a megyei önkormányzattól kapott 40.000.- Ft-os támogatás, illetve a lajosmizsei 
önkormányzattól kapott 200.000.- Ft-os támogatás. Úgy néz ki a költségvetés bevételi 
oldala, hogy működési támogatás 379.603.- Ft, a feladatalapú támogatás pedig 
975.342.- Ft összesen. Felhasználás tekintetében működési támogatás felhasználása 
tulajdonképpen itt a belföldi kiküldetések, illetve bankköltség, irodaszer, pályázati díj, 
illetve a reprezentáció adója, ami került bele. A feladatalapú támogatás 
felhasználásából viszont még nagyon nagy a maradvány, - amiről a jegyző úr is beszélt 
-, hiszen itt csak a Roma Napnak a költségei lettek még beállítva, illetve amit a 
dunapataji önkormányzatnak juttattak támogatást és még ott ugye van maradvány. Két 
kérdésem lenne, az egyik az, hogy a kapott 40.000.- Ft-os támogatásról megtörtént-e  
az elszámolás a megyei önkormányzat felé? Abból majd egy másolatot is szeretnék 
kérni. Közben az 50.000.- Ft-os támogatással, - amit a dunapataji önkormányzatnak 
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adtak – ők elszámoltak-e, mert október 31-ig volt az elszámolási határidejük. Ők ezt 
megtették-e az önkormányzat felé?  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Nem. 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
Akkor kellene nekik jelezni. 
A pénztárból jelenleg három összeg van kinn, addig, amíg ennek az elszámolása meg 
nem történik, nem tudunk előleget sem kiadni semmilyen formában, illetve most már 
belföldi kiküldetésre sem tudunk. Itt az önkormányzat is elszámolás köteles a 
feladatalapú támogatások tekintetében, illetve a Lajosmizse Város Önkormányzata 
által adott 200.000.- Ft tekintetében is. Ehhez még januárban írt támogatási 
kérelemben feltüntetett programok közül ki kellene szűrni, hogy mi az, ami 
megvalósult és mi az, amit még el kell számolni. Jelenleg a bankszámlán 639.360.- Ft 
van. Most született egy kötelezettségvállalás a Megyei roma „KI-MIT TUD” 
rendezvény megtartására vonatkozóan 300.000.- Ft értékben. Azt kellene még 
eldönteni, hogy milyen jellegű feladatalapú programokra lehet támogatást elszámolni. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Megtartásra került a két önkormányzat tekintetében a Környezetvédelmi Nap. Erről 
hoztunk határozatot is. A két konténer elszállítása 66.000.- Ft-ba került. A 
rajzpályázatnak a díjazására lehetne még elszámolni támogatást. 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
Ezeknek az előlegeknek az elszámolására - amik még kinn vannak – milyen számlákat 
tud hozni az RNÖ és mikor? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Ezek rendezvények voltak, a héten mindenképpen meglesznek az elmaradt számlák. 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
Úgy látom, van üzemanyag előleg is, és más vásárlás. Melyik rendezvényhez 
kapcsolódnak az elszámolások? 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Az augusztus 22.-i rendezvényhez (Roma Kulturális Nap) kapcsolódik az üzemanyag 
költség. 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető 
Az előző kettő zenei szolgáltatásról nem kaptam számlát, ez még májusi dolog, ott 
sincs mögötte a szerződés. Ami most elfogadásra került, hogy a Megyei roma „KI-
MIT TUD” rendezvény alkalmával, aki a zenei szolgáltatást adja, velük is kellene egy 
szerződést kötni. 
dr. Balogh László jegyző 
Az a kérésem, hogy ezeket pótolni kell, lehetőleg ne maradjunk el, minden megtartott 
rendezvény az adott hónapban kerüljön elszámolásra számlákkal alátámasztva. Akinek 
elszámolási kötelezettsége van az RNÖ tagjai közül, kérem, tegye meg haladéktalanul. 
A közmeghallgatás időpontjára vonatkozóan várjuk a javaslatot. 
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Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
A hiányosságokat pótoljuk. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, 
bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők 
részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 12.10 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
          Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 

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


