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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. január 20-án, 16 óra 
15 perckor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
    Kolompár László  RNÖ elnökhelyettes 
     
     
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László jegyző 

Gyurgyik Erzsébet  vezetői referens 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet  
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő képviselőből 2 fő jelen van. Lakatos 
Sándor nem jelezte távolmaradását. Mielőtt a napirendi pontokat megszavaznánk 
elmondanám, hogy a jogszabály alapján kötelező vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget 2 fő 
roma nemzetiségi önkormányzati képviselő teljesítette. Lakatos Sándor képviselő a mai 
meghirdetett időpontban jelent meg, így részére 2016. január 31. napjáig új időpont kerül 
meghatározásra, hogy kötelezettségének eleget tudjon tenni. Jogszabály alapján, amennyiben 
2016. január 31. napjáig nem teljesíti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét, úgy 
képviselői jogait nem gyakorolhatja, addig amíg kötelezettségének nem tesz eleget.  
Az ülésre szóló meghívón három napirendi pont szerepel. Javaslom, hogy a 2. számú 
előterjesztést vegyük le a napirendi pontok közül.  
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. Aki a 
napirendi pontokkal, és azzal, hogy a 2.számú előterjesztést levegyük a napirendi pontok 
közül 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 Baranyi-Rostás Rodrigó 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési    elnök 
megállapodás felülvizsgálata           
            
2. Egyebek 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Nemzetiségi Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Minden évben január 31. napjáig felül kell vizsgálni a 
helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tárgyalja. Az én javaslatom, 
hogy ne változtassunk az együttműködési megállapodás tartalmán.  
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dr. Balogh László jegyző: Jelezni szeretném, hogy a kiküldött előterjesztésben lévő 
határozat-tervezet  képest javaslom, hogy a megállapodás 2.1. b) pontja, mely a zárszámadási 
határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésére vonatkozik, módosuljon aként, hogy a 
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napja helyett, az Áht.-ban meghatározott 
időpontig szöveg kerüljön, tekintettel arra, hogy az Áht. módosítását követően a jogszabály 
úgy rendelkezik, hogy a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja a zárszámadási 
határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határideje, és ezzel a szövegcserével 
időtálló az együttműködési megállapodásunk is.  Amennyiben ezt a módosítást elfogadja a 
képviselő-testület, úgy a határozat módosulna aszerint, hogy roma nemzetiségi önkormányzat 
úgy kíván az együttműködési megállapodás 2.1 b) pontban szereplő tartalmán változtatni, 
hogy a „a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe „az 
Áht.-ban meghatározott időpontig” szövegrész kerüljön. Ezen kívül felhatalmazást kellene 
kapnia az elnöknek, hogy a módosított együttműködési megállapodást aláírja.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Köszönöm a jelzést. Ezek alapján, javaslom, hogy a 
Jegyző Úr által elmondottaknak megfelelően hozzuk meg a határozatunkat, hogy a 2.1 b) 
pontjában lévő „ a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig” szövegrész 
helyébe „az Áht.-ban meghatározott időpontig” szövegrész kerüljön. Valamint a határozat 
második pontjában kapjon felhatalmazást az elnök a módosított együttműködési megállapodás 
aláírására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
1/2016. (I.20.) RNÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzata közötti együttműködési  
megállapodás felülvizsgálata 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Roma Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse 
Város Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tartalmán a 2.1. b. 
pontban az alábbiak szerint kíván változtatni: „a költségvetési évet követő negyedik 
hónap utolsó napjáig” szövegrész helyébe „az Áht-ban meghatározott időpontig” 
szöveg kerüljön. 
2) Lajosmizse Város Roma Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 
elnököt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás 
elkészítésére és aláírására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. január 20. 

 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Lakatos Sándor képviselő részére új időpontot jelölök 
ki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése érdekében. Az időpont 2016. január 
29. 8 óra, és kérem Jegyző Urat, hogy képviselő társam hivatalos értesítéséről intézkedjen.  
dr. Balogh László jegyző: Rendben, értesítjük a Képviselő Urat az új időpontról. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Köszönöm. Köszönöm. Ha az egyebekben nincs más 
mondanivaló, akkor az ülést bezárom 16 óra 20 perckor bezárom.  
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K.mf. 
 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk. Kolompár László sk.  

elnök            elnök helyettes  
        


