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

Kolompár László  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. Lakatos 
Sándor 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- 
testületének …/2016. (…) önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetés 
módosításáról 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
2. 

 
A TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázat támogatása 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
3.  

 
I. Egészségügyi programterv tudomásulvétele 
II. „Én kis kertem” pályázati kiírás 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
4. 

 
Csatlakozás a „TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért” programhoz 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
5. 

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

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
6. 

 
Egyebek 
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1. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. 
(…) önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetés módosításáról 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 8. 
melléklete tartalmazza Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
biztosított 300.000 Ft működési célú támogatást. Az LMKOH/1493/33/2016. iktatószámú 
Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a támogatás összege 2016. április 01. 
napon érkezett meg a bankszámlára.  
A támogatás teljes összege Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2016. (III. 24.) határozatban elfogadott Egészségügyi Programtervben meghatározott 
feladatokra használható fel. 
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: 
8/2016.(IV.11.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2016. évi költségvetés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el:
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 1. melléklet a 8/2016. (IV.11.) RNÖ határozathoz 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételei 
   Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 e r e d e t i   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 1 082   1 082 
  1.1. Működési bevételek      
  1.2. Közhatalmi bevételek        
  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 1 082   1 082 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 1 082   1 082 
     1.4.1.1. Működési költségvetési támogatás 1 082   1 082 
     1.4.1.2. Feladatalapú költségvetési támogatás     
    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.) 1 082   1 082 
  4. Finanszírozási bevételek 31 1  32 
  4.1. Belső finanszírozás bevételei 31 1  32 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 31 1  32 
      4.1.1.1. Működési célra 31 1   32 
      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. 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        
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  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 1 113 1  1 114 
 
  
      

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadásai 
     Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 e r e d e t i    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 1 113 1  1 114 
 1.1. Személyi juttatások     

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó     

 1.3. Dologi kiadások 1 113 1  1 114 
 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     
 2.1. Beruházások     
 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.) 1 113 1  1 114 
 5. Finanszírozási kiadások     
 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     
 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 1 113 1  1 114 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. április 11. 
 
2. Napirendi pont 
A TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” elnevezésű pályázat támogatás 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A közelmúltban megjelent két pályázati felhívás a 
TOP keretében, az egyik a TOP-4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott városi területek 
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rehabilitációja” elnevezésű pályázati kiírás (továbbiakban: infrastrukturális pályázat), a másik 
a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” elnevezésű pályázati kiírás (továbbiakban: szoft pályázat). 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2016. (III.24.) határozatával 
úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati kiírásra 
maximum bruttó 60.000.000.- forint támogatási összegre. A két pályázatot egységesen kell 
kezelni, azaz minkét pályázati kiírásra be kell nyújtani a pályázónak a pályázatát ahhoz, hogy 
projektjét támogatásra érdemesnek ítélje a kiíró szervezet. A pályázat benyújtásának további 
feltétele, hogy a településnek szegregátummal kell rendelkeznie. A KSH adatszolgáltatása 
alapján Lajosmizse város területén közel 150 ingatlant érintő szegregátum található. Mindkét 
pályázat támogatási intenzitása 100 %, önerő igény nem merül fel. A két pályázat esetében a 
projekt teljes költsége várhatóan bruttó 160.000.000.- forint.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
úgy elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2016. (IV.11.) RNÖH 
A TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” elnevezésű pályázat támogatása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 32/2016. 
(III.24.) határozatával hozott döntését, mely szerint pályázatot nyújt be a TOP-5.2.1-
15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok” című pályázati kiírásra maximum bruttó 60.000.000.- forint 
támogatási összegre. 

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a támogatói nyilatkozat aláírására.  

 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2016. április 11. 
 
3. Napirendi pont 
I. Egészségügyi programterv tudomásulvétele 
II. „Én kis kertem” pályázati kiírás 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az előzetes egyeztetéseket követően a 7/2016. (III.03) 
számú határozatban adott felhatalmazás alapján Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának egészségügyi programtervét benyújtottam Lajosmizse Város 
Önkormányzatának. A helyi önkormányzat a benyújtott programtervet a 22/2016. (III.24.) 
határozatával elfogadta. Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata között a 300. 000 Ft támogatásra vonatkozó megállapodás 
megkötésre került, a 300.000 Ft az önkormányzat bankszámlájára 2016. április 1. napján 
megérkezett. Az egészségügyi programterv az előterjesztés mellékletét képezi, melyben 
összesen 7  db 5m3-es konténer költsége, a csótányirtás, a klórmész költsége szerepel, ezen 
kívül a nemzetközi roma napra 30.000 Ft, valamint az „Én kis kertem” pályázatra 
vonatkozóan 40.000 Ft tervezett költség került szerepeltetésre.  Kérdés, vélemény van-e a 



 7

napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom az előterjesztésben 
szereplő I. számú határozat-tervezetet.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2016. (IV.11.) RNÖH 
Egészségügyi programterv tudomásulvétele 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi az előterjesztés mellékletét képező, Lajosmizse Város Önkormányzata által a 22/2016. 
(III.24.) határozatával elfogadott Egészségügyi programtervet.  
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2016. április 11. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A második határozat-tervezet az „Én kis kertem” pályázati 
kiírásra vonatkozik. A lakosságot szeretnénk arra ösztönözni a pályázati kiírással, hogy a 
szeméttel tele udvarok helyett megművelt kertek legyenek. Arra gondoltunk, hogy vetőmagot 
illetve gyümölcsfát kapnának a pályázat nyertesei. Voltunk a faiskolában, és minél előbb 
kellene lebonyolítani a pályázatot, hogy el lehessen ültetni a fákat. 
dr. Balogh László jegyző: Ezzel az a probléma, hogy pályázati feltételeket kell 
meghatározni, a pályázatot közzé kell tenni, és ésszerű határidőt lenne célszerű megadni, és 
még el is kell bírálni. A gyümölcsfa szerintem már elkésett, azt inkább ősszel célszerű ültetni, 
mert nem biztos, hogy már egy leveles csemete megfogja ilyenkor.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm, megfogadjuk a tanácsot. A pályázati feltételeket 
kellene meghatározni. Feltételként annyira gondoltunk, hogy legyen rendezett lakókörnyezet 
és kert, amit a roma önkormányzat ellenőriz. A beérkezési határidőként 2016. április 29.-et 
gondoltunk meghatározni, a pályázatokat pedig roma önkormányzat címére kell megküldeni. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
úgy elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2016. (IV.11) RNÖH 
„Én kis kertem” pályázati kiírás 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete „Én kis 
kertem” címmel pályázatot hirdet.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Én kis 
kertem” pályázat pályázati feltételeit az alábbiakban határozza meg:  

 
- rendezett lakókörnyezet és kert 
- beérkezési határidő: 2016.04.29. (postacím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 

1.) 
- a pályázatokat Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

bírálja el helyszíni szemle alapján  
3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza az elnököt a pályázat előkészítésével, megszervezésével, lebonyolításával 
kapcsolatos valamennyi feladat ellátására.   
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4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat 
költségvetését 40.000 Ft-ban határozza meg.  

5. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázatok beérkezését követően dönt a pályázatok elbírálásáról. 

 

Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2016. április 11. 
 
4. Napirendi pont 
Csatlakozás a „TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért” programhoz 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A „TeSzedd!-Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 
önkéntes szemétgyűjtési ebben az évben 2016. április 28 - május 1-ig tart. Lajosmizse Város 
Önkormányzata is minden évben csatlakozik az akcióhoz. Javaslom, hogy a roma 
lakóközösség környezetének szeméttől való megtisztítása érdekében Lajosmizse Város Roma 
Önkormányzata is csatlakozzon a „TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 
programhoz. Korábban már egyeztettünk Kasnyikné Földházi Tündével, a Hivatal 
környezetvédelmi referensével, és úgy beszéltük, hogy az a terület, amelyet a roma 
önkormányzat megtisztítana, az a Telepi utca, a Dankó Pista utca, Szív utca, Orgona utca, 
Beneszél utca, valamint a Bene tanya környéke lenne. Én javaslom, hogy a roma 
önkormányat 2016. április 30. napjára tűzze ki az önkéntes szemétgyűjtési akcióját.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
úgy elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2016. (IV.11.) RNÖH 
Csatlakozás a „TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért” programhoz 

 
Határozat 

 
3.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy csatlakozik a „TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 
programhoz, melynek keretében 2016. április hó 30. napján Lajosmizse településen a 
Telepi utca, a Dankó Pista utca, Szív utca, Orgona utca, Beneszél utca, valamint a 
Bene tanya közterületein önkéntes szemétgyűjtési akciót szervez.  

4.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a csatlakozáshoz szükséges teendők megtételére, a 
nyilatkozatok aláírására, valamint a koordinátori feladatok elvégzésére. 

 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2016. április 11. 
 
 
5. Napirendi pont  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítása 
Baranyi- Rostás Rodrigó elnök: Javaslatot nyújtottam be arra vonatkozóan, hogy a 
Szervezeti és Működési Szabályzat III. fejezet 1) bekezdés d) pontjában szereplő Lajosmizsei 
Romákért Kitüntető Díj kerüljön átnevezésre Lajosmizsei Roma Közösségért Díjra, tekintettel 
arra, hogy ez az elnevezés sokkal inkább kifejezi azt, ha valaki a lajosmizsei roma 
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közösségért tesz erőfeszítéseket, akár legyen az közösségi munka, vagy a roma hagyományok, 
kultúra ápolása és megőrzése érdekében tett áldozatos munka. Kérdés, vélemény, hozzászólás 
van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2016.(IV. 11.) 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. április 11. 
 
 
6. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Baranyi- Rostás Rodrigó elnök: Én annyit szeretnénk, hogy a Nemzetközi Roma Napot 
májusban tudjunk csak megtartani, mert vannak még előkészítői feladatok, egy nagyon szép 
programot szeretnénk, és még dolgozunk rajta.  
Van-e valakinek még mondanivalója az egyebekben? Amennyiben nincs, akkor az ülést 
bezárom 10 óra 25 perckor. 

 
 
 

K.mf. 
 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk.  Kolompár László sk.  

elnök                 képviselő  
        


