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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. december 9. napján 11.00 
órakor a Városháza dísztermében megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:   

Baranyi-Rostás Rodrigó  RNÖ elnök  
Kolompár László   RNÖ elnökhelyettes 
Lakatos Sándor   RNÖ képviselő 
            

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

     Rimóczi Erika   pénzügyi irodavezető  
          
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes 3 fő képviselő jelenlétével.  
A meghívón három napirendi pont szerepel az egyebekkel együtt. Az én javaslatom, hogy az 1 
napirendi ponthoz, még egy negyedik pontot vegyünk fel, ez pedig a Főnix Kulturális és Ifjúsági 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás-tervezetet. Kérdezem, hogy van-e egyéb 
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. 
  

 
I. Tájékoztató együttműködési megállapodás megkötéséről  
II. Együttműködési megállapodás megkötése az Országos Roma Könyvtár, 
Levél-és Dokumentumtárral 
III. Együttműködési megállapodás megkötése a Dunapataji Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal 
IV. Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a Főnix Kulturális és 
Ifjúsági Egyesülettel 
 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
2. 

 
„Zenés karácsonyi délután” program  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
elnök  

 
3. 

 
Egyebek 

 

 
1./ Napirendi pont 
I. Tájékoztató együttműködési megállapodás megkötéséről  
II. Együttműködési megállapodás megkötése az Országos Roma Könyvtár, Levél-és 
Dokumentumtárral 
III. Együttműködési megállapodás megkötése a Dunapataji Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
IV. Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel 
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Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2015. október 1. napján határozatlan időre szóló szerződést kötött az IZSÁK-KOM Nonprofit 
KFT.-vel 1 db 5 m3-es hulladéktároló edényből a kommunális hulladékszállítás, ártalmatlanítás és 
kezelés lebonyolítására. Ennek az a lényege, hogy ha mint önkormányzat szerződést kötünk a 
szolgáltatóval, akkor sokkal kedvezőbb áron tudják elszállítani hulladékot. Ezt a megállapodást 
2015. október 1. napján aláírtuk, amikor a Beneszél utcából kellett konténert elszállíttatni. Az aláírt 
megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.  A hulladékkezelés díja a szerződés alapján 
16.128 Ft + ÁFA, mely tartalmazza a hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását és kezelését. A 
megkötött szerződés az előterjesztés 1. mellékletét képezi. A képviselő-testületnek arról kell 
határozatot hoznia, hogy tudomásul veszi a megállapodás megkötését. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2015. (XII. 9.) RNÖH 
Tájékoztató Együttműködési megállapodás megkötéséről  
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tudomásul veszi az előterjesztés 1. mellékletét képező 2015. október 1. napján hatályba lépett 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést.  
 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2015. december 9. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az előterjesztés 2. pontja szintén egy együttműködési 
megállapodásról szól. Az Országos Roma Könyvtár, Levél és Dokumentumtár intézményvezetője 
Ajtai Attila egy együttműködési megállapodás tervezettel kereste meg Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatát. Az együttműködési megállapodás célja a roma hagyományokat, 
kultúrát bemutató rendezvények közös megszervezése, a különböző nemzetiségekhez tartozók 
együttélésének javítása, egymás kölcsönös tiszteletének elősegítése. A roma kultúra, hagyományok 
megismertetésével kívánjuk segíteni egymás elfogadását, az esetleges negatív megítélés 
csökkentését. Az együttműködési megállapodás-tervezet az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képezi.  
Aki támogatni kívánja az együttműködési megállapodás megkötését az Országos Roma Könyvtár, 
Levél és Dokumentumtárral az, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2015.(XII.9.) RNÖH. 
Együttműködési megállapodás megkötése  
az Országos Roma Könyvtár, Levél-és Dokumentumtárral 
 

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

dönt, hogy együttműködési megállapodást köt az Országos Roma Könyvtár, Levél- és 
Dokumentumtárral.  

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 
elnököt az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő együttműködési megállapodás 
aláírására.  
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Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2015. december 9. 
 
 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az előterjesztés 3. pontjának tárgya is egy együttműködési 
megállapodás-tervezet. Ez pedig a Dunapataji Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kerülne 
megkötésre. Az együttműködési megállapodás célja a roma hagyományokat, kultúrát bemutató 
rendezvények közös megszervezése, a különböző nemzetiségekhez tartozók együttélésének javítása, 
egymás kölcsönös tiszteletének elősegítése. Ez ugyanannak a megállapodás mintájára lett készítve, 
mint az Országos Roma Könyvtár, Levél-és Dokumentumtárral kötendő megállapodás. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2015.(XII. 9.) RNÖH. 
Együttműködési megállapodás megkötése  
a Dunapataji Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
 

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

dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Dunapataji Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal.  

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 
elnököt az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő együttműködési megállapodás 
aláírására.  

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2015. december 9. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Kaptunk még az ülés előtt egy másik együttműködési 
szándéknyilatkozat-tervezetet a kiskőrösi Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettől. A 
szándéknyilatkozat-tervezet az ülés előtt kiosztásra került. Aki támogatja az együttműködési 
szándéknyilatkozat megkötését a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel az kérem kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
28/2015.(XII. 9.) RNÖH. 
Együttműködési szándéknyilatkozat a 
Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel 
 

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

dönt, hogy együttműködési szándéknyilatkozatot köt a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel.  
2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 

elnököt az együttműködési szándéknyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2015. december 9. 
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2./ Napirendi pont 
„Zenés karácsonyi délután” program 
 Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A roma nemzetiségi önkormányzat szeretne tartani „Zenés 
karácsonyi délután” programot. A program helyszíne a 6050 Lajosmizse, Orgona utca 19. Három 
árajánlat érkezett be a zenei szolgáltatás biztosítására. A Terne Lulugya Hagyományőrző Egyesület 
árajánlata bruttó 200.000 Ft. A Baxtale Shave Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet bruttó 
300.000 Ft-ért tudná biztosítani a zenei szolgáltatást, illetve a Csé-Faker Kft. szintén 300.000 Ft 
adott árajánlatában. Ezek közül a legkedvezőbb a Terne Lulugya Hagyományörző Egyesület 
árajánlata, amely bruttó 200.000 Ft-ról szól, és a pénzügyi irodavezető asszonnyal is egyeztettünk a 
roma önkormányzat költségvetését illetően, és jelenleg 200.000 Ft áll rendelkezésre a rendezvény 
lebonyolítására. Ennek megfelelően javaslom, hogy a Terne Lulugya Hagyományőrző Egyesület 
árajánlatát fogadja el a Képviselő-testület.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2015.(XII.9.)RNÖH 
„Zenés karácsonyi délután” program 
  

 Határozat 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 

19. napján „Zenés karácsonyi délután” elnevezésű programot szervez, a rendezvény helyszíne: 
6050 Lajosmizse, Orgona utca 19., a rendezvény megszervezését a Képviselő-testület tagjai 
végzik.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező Terne Lulugya Hagyományőrző Egyesület árajánlatát, 
és egyben megbízza a hangosítás, valamint a zenei szolgáltatás biztosítására a 2015. december 
19. napján megrendezésre kerülő „Zenés karácsonyi délután” programon. 

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. december 9. 
 
3./Napirendi pont  
Egyebek 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A pénzügyi irodavezető által mondott hiányosságainkat a holnapi 
napon pótoljuk. A pénzügyi irodavezető asszonynak van-e esetleg hozzáfűznivalója? 
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető: A rendelkezésre álló pénzkeret összesen 274. 612Ft. De az 
IZSÁK-Kom Nonprofit Kft. számlája még nincs kiegyenlítve, először azért mert 60.000 Ft-ról 
számláztak, és szerződéssel én csak a mai napon találkoztam, ma el is lesz utalva az összeg, de a 
vevő nevét majd javítani kell rajta. Így a rendelkezésre álló összegből még 40.000 Ft lejön.  
Lakatos Sándor képviselő: Mennyi konténer ürítés Áfája?  
Rimóczi Erika pénzügyi irodavezető: 27 % az Áfa. A 274.612 Ft-ból még tartalékolni kell 
működési kiadásként az éves zárlati díjra, valamint bankköltségre.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: De a működési támogatásból a reprezentáció és a banki költségek 
finanszírozhatóak. 
dr. Balogh László jegyző: A közmeghallgatás 2015. december 21. napján lesz 10 órakor. A 
kérésem az lenne, hogy a törvényes működés érdekében mindenképpen határozatképes testületnek 
kell jelen lenni. A támogatás feltétele a törvényes működés, és a Nek. tv. pedig évi egy 
közmeghallgatás tartását írja elő. Tekintettel arra, hogy 15 nappal korábban meg kell hirdetni a 
közmeghallgatást, így több közmeghallgatást, amennyiben a december 21-i nem lesz 
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határozatképes, már nem tudunk tartani, ezért tisztelettel kérem a képviselő-testületet, hogy 
mindenképpen határozatképes létszámban vegyenek részt. 
A másik kötelezettség a Nek. tv. alapján, hogy a képviselőknek a megbízatásuk alatt, legalább 
egyszer képzésen kell részt venniük, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tart. A 
Kormányhivatal küldött egy levelet felénk, melyben tájékoztattak arról, hogy az első nemzetiségi 
önkormányzati képzés időpontja december 17-e 10 óra. Nem tudom, hogy esetlegesen megfelel-e ez 
az időpont a képviselőknek? A képzés helyszíne Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. szám, 7. emeleti 
előadó terem. Vizsgakötelezettsége nincs a képviselőknek, és 10 órától fél 1-ig tartana. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Részemről megfelel az időpont. Kérdezem a Képviselő-társaimat, 
hogy részt tudnak-e venni a képzésen?  
Lakatos Sándor képviselő: Igen, részt tudok venni.  
Kolompár László elnökhelyettes: Nekem is megfelel az időpont.  
dr. Balogh László jegyző: Akkor visszaigazoljuk a jelentkezést a Kormányhivatal felé, és e-mailen 
kiküldjük az anyagot. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm mindenkinek, az ülést bezárom 11 óra 15 perckor.  
 
 

K.mf. 
 
   
 
            Jegyzőkönyv hitelesítő:   

Baranyi-Rostás Rodrigó sk. Lakatos Sándor sk. 
elnök    képviselő 

  
             
           
          
 


