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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. március 3. napján 
11 óra 00 perckor megtartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök  

Lakatos Sándor  RNÖ képviselő 
     
     
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László jegyző 

Gyurgyik Erzsébet  vezetői referens 
Gulyás Attiláné pénzügyi referens  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő képviselőből 2 fő jelen van. Kolompár 
László jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.  
Megkérdezem, hogy van-e valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs más napirendi pontra javaslat, úgy  aki a meghívóban szereplő napirendi 
pontokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

  
Napirend 

 
Előterjesztő 

 
1. 
  

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
2. 

 
„Egészségmegőrző Nap”-al kapcsolatos döntések 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
3.  

 
Egyebek 

 

 
 
1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A 2016. február 16. napján tartott Képviselő-testületi 
ülésen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzat 
(továbbiakban: SZMSZ) módosítását. A módosítás elfogadásával beépítésre került az SZMSZ 
I. fejezetébe a nemzetiségi önkormányzat által ellátott nemzetiségi önkormányzati feladatok 
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolását. A módosított SZMSZ a változás 
bejegyzése érdekében megküldésre került a Magyar Államkincstár felé. 2016. 03.01. napján 
érkezett a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása, melyben tájékoztattak arról, hogy a 
910501 Közművelődési tevékenységek kormányzati funkció kódot nem tartalmazza a 
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, és így a Magyar Államkincstár a törzskönyvi 
kivonatot nem tudja kiállítani. A hiánypótlási felhívásnak eleget téve az SZMSZ módosítása 
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szükséges a tekintetben, hogy a hiánypótlási felhívásban szereplő kormányzati funkció 
törlésre kerüljön.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
úgy elfogadásra javaslom az SZMSZ módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2016. (III.03.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 
1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.  
2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 

elnököt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 
aláírására. 

 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2016. március 3. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Köszöntöm az ülésünkön Basky András polgármester 
urat. És rátérnénk a 2. napirendi pont tárgyalására.  
 
2. Napirendi pont 
„Egészségmegőrző Nap”-al kapcsolatos döntések 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az elmúlt időszakban, városunkban felütötte fejét a 
Hepatitis A vírus, amely fertőző májgyulladást okoz. A betegség továbbterjedésének 
megakadályozása érdekében az Egészségház Védőnői szolgálatának munkatársai 2016. 
március 9. napján tájékoztatást tart a roma lakosság körében a megelőzés - személyi higiéne 
és kézmosás - fontosságáról, a helyes kézmosásról, a védőoltás jelentőségéről, a vírus 
terjedésének módjáról, a betegség lappangási idejéről, a betegség tüneteiről, a vírussal való 
fertőzöttség esetén a teendőkről. A roma önkormányzat feladata az lenne, hogy minél több 
embert beinvitáljon erre a programra. Az előterjesztés mellékletét képezi egy árajánlat, mely 
alapján a roma önkormányzat 63 db 100 ml-es Lysept kéz-és bőrfertőtlenítőszert tud 
vásárolni, melyet ezen a programon szétosztanánk a roma lakosság körében.  Kérdés, 
vélemény van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2016. (III.03.) RNÖH 
„Egészségmegőrző Nap”  

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. 
március 9. napján „Egészségmegőrző Nap” programot szervez, a rendezvény helyszíne: 
6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49., a rendezvény megszervezését a Képviselő-
testület tagjai végzik.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező árajánlat alapján 63 db fertőtlenítőszert vásárol 30.724  
Ft értékben, melynek fedezetét Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
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Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) számú 
határozat 1. mellékletének „4.1.1. költségvetési maradvány igénybevétele” sora 
biztosítja. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2016. március 3. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Pénzügyi referens asszonnyal előzetesen megbeszéltük, 
hogy aki átveszi a kézfertőtlenítő szerek átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
dr. Balogh László jegyző: Én csak azt szeretném kérni, hogy minél szélesebb körben 
próbáljuk meg népszerűsíteni ezt a programot, és a Hepatitis mellett, esetleg a szemét 
problémát felvetni, mert katasztrofális állapotok uralkodnak a Telepi út környékén. Több 
alkalommal az önkormányzat már elszállította a szemetet, de újra rengeteg szemét gyűlt fel 
azon a környéken. A szelektív hulladékgyűjtésbe az a szemét 99 %-a el tudna menni.  
Basky András polgármester: Lehet, hogy célszerű lenne erre az alkalomra sárga zsákot 
vinni és osztani, illetve felvilágosítást adni a lakosság részére, hogy mit lehet bele rakni, 
mikor és hova lehet kirakni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Igen, ezt mindenképpen megtesszük.  
3. Egyebek napirendi pont 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az előző ülésen úgy döntött, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatot 300.000 Ft 
támogatásban részesíti, melyet elsősorban egészségmegőrző feladatok ellátására fordíthat a 
roma nemzetiségi önkormányzat. Arra kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel, 
mint a roma nemzetiségi önkormányzat, hogy benyújthassam Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felé az egészségmegőrző programtervünket. 
Kérdés, vélemény van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy elfogadásra 
javaslom az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2016. (III.03.) RNÖH 
Egészségmegőrző programtervvel  
kapcsolatos döntés 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az 
elnököt, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé a 300.000 Ft 
támogatásra vonatkozóan Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Egészségmegőrző programtervét nyújtsa be.  
 
Van-e valakinek még mondanivalója az egyebekben? Amennyiben nincs, akkor az ülést 
bezárom 11 óra 15 perckor. 

 
 
 

K.mf. 
 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk.  Lakatos Sándor sk.  

elnök                 képviselő  
        


