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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. augusztus 12-én, 11 
órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó  CKÖ elnök 
   Lakatos Sándor   CKÖ tag 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző 
     dr. Kmetovics András jogi referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Külön köszöntöm dr. Balogh László 
jegyző urat, és dr. Kmetovics András urat. Megállapítom, hogy ülésünk 2 fővel 
határozatképes, Kolompár László CKÖ tag jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására, 
illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a RNÖ testülete 2 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását 
fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Előterjesztő: 
 
1./ Döntés a Cigány Civil Szervezetek és Cigány Önkor- Baranyi-Rostás Rodrigó 
     mányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlako- RNÖ elnök 
     zásról 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
A héten kaptuk meg az anyagot, mi szerint lehetőség lenne a Cigány Civil Szervezetek és 
Cigány Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozáshoz A Szövetség célja a 
cigányság életkörülményeinek javítása, integrációjuk elősegítése. Legfontosabb irányelvei 
közé tartoztak: foglalkoztatási programok elindítása, hagyományaik és kultúráik ápolása 
céljából programok és rendezvények szervezése, regionális országos, és nemzetközi 
kapcsolatok kiépítése, szociális, egészségügyi, gazdasági, kommunikációs, szabadidős 
tevékenységek megvalósítása. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata meghívást kapott a Szövetség 2016. 
08. 13. napi alakuló ülésére. Én részt kívánok venni az alakuló ülésen és támogatni szeretném 
a Cigány Civil Szervezetek és Cigány Önkormányzatok Országos Szövetséghez történő 
csatlakozást, melynek feltétele Képviselő-testületi hozzájárulás. 
Nagy örömmel fogadtuk ezt. Hatalmas élményt az RNÖ részéről, hogy ilyen közösséghez 
tudunk csatakozni. Ezt kell kimondani, hogy csatlakozni kíván az RNÖ a Szövetséghez. 
dr. Balogh László jegyző 
A határozat-tervezet 1./ pontja: „Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Cigány Civil Szervezetek és Cigány 
Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozáshoz.” 
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A javaslat az lenne, hogy úgy módosuljon, hogy „Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Cigány Civil Szerveztek 
és Cigány Önkormányzatok Országos Szövetségéhez.” 
A 2./ pontja a határozat-tervezetnek változatlan marad. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra 
javaslom a határozat-tervezetet az elhangzott módosítással. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
31/2016.(VIII.12.) RNÖH. 
Döntés a Cigány Civil Szervezetek és Cigány Önkormányzatok Országos Szövetségéhez 
történő csatlakozásról 
 

HATÁROZAT 
 

 
1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, 

hogy csatlakozik a Cigány Civil Szervezetek és Cigány Önkormányzatok Országos 
Szövetségéhez. 
 

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt arra, hogy a belépéshez kapcsolódó valamennyi nyilatkozatot az 
önkormányzat nevében aláírja, a csatlakozási szerződést megkösse azzal a feltétellel, hogy 
az semmilyen pénzügyi kötelezettséget nem jelenthet az Önkormányzat részére. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. augusztus 12. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek ezen kívül kérdése, bejelentenivalója? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 Baranyi-Rostás Rodrigó sk. 

RNÖ elnök 
 

      Jegyzőkönyv-hitelesítő: 
 
 
         Lakatos Sándor sk. 
          RNÖ képviselő  
       
 
 
 


