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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017.április 27. napján 8 
óra 15 perckor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök  

Kolompár László  RNÖ elnökhelyettes 
     
     
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László  jegyző 

Gulyás Attiláné   pénzügyi referens 
Gyurgyik Erzsébet   vezetői 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 nem jelezte távolmaradását.  
A meghívón három napirendi pont szerepel, én nem javaslok felvételre további napirendi 
pontot. 
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. 
  

 
Döntés rendezvények megszervezéséről 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
2. 

 
    Döntés rendezvényen történő részvételről 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
3. 

 
    Egyebek 
 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
 elnök 

 
1. Napirendi pont 

Döntés rendezvények megszervezéséről 
 

Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Megrendezésre kerülne egy környezetvédelmi nap, 
amely főként a romák lakta városrészekre koncentrálna. Ez a Dankó Pista utcát, a Telepi utat, 
a Szív utcát, a Kodály Zoltán utcát, és a Barakk telepet is érinti. Néhány roma család szeretné 
lakossági hozzájárulás befizetésével a Környezetvédelmi Napot támogatni. Ennek csak 
örülhetünk, mert így akár több konténert is tudunk rendelni. Úgy gondolom, hogy a május 13. 
egy optimális időpont lehet a rendezvény megszervezésére.  
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő első határozat-tervezetet, azzal, hogy a rendezvény időpontja 2017. 
május 13. és a rendezvény  maximális költségvetését pedig 110.000 Ft-ban javaslom 
meghatározni, arra tekintettel, hogy ha valaki nem fizeti be a lakossági hozzájárulást, akkor is 
meg tudjuk rendelni a konténert. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2017. (IV.27.) RNÖH. 
Környezetvédelmi Nap 

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

hogy 2017. május hó 13. napján „Környezetvédelmi Napot” tart, melynek során a roma 
közösség alábbi közterületein végez Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
hulladékgyűjtést: Kodály Zoltán utca, Barakk telep, Dankó Pista utca, Szív utca, Telepi út, 
a program megszervezését a Képviselő-testület végzi.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésével kapcsolatos valamennyi hatósági 
engedély megszerzésére. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a lakossági hozzájárulásra vonatkozó támogatói szerződések 
megkötésére. 

4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Környezetvédelmi Nap” költségvetését 110.000 Ft-ban határozza meg. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. április 27. 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az előterjesztésben a második határozat-tervezeti 
javaslat a gyermeknapi rendezvényre vonatkozik. Javaslom, hogy a roma nemzetiségi 
önkormányzat tartson gyermeknapi rendezvényt 2017. május 28. napján. A határozat-tervezet 
szerint a rendezvény a Cédulaházban kerülne megszervezésre, azonban a helyszínt javaslom 
módosítani a Füle-müle utcai telkekre, mert a Cédulaházban nem elegendő a hely. A 
rendezvény költségvetését 70.000 Ft-ban javaslom meghatározni.  
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet, a rendezvény időpontjával és a költségvetéssel 
kiegészítve, és azzal a módosítással, hogy a rendezvény helyszíne a Füle-müle utcai telkek. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2017.(IV.27.)RNÖH 
Gyermeknapi rendezvény  

 Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.  
május hó  28  napján Gyermeknapi rendezvényt szervez, a program helyszíne: 6050 
Lajosmizse, Füle-müle utcai telkek; a program megszervezését a Képviselő-testület végzi.   

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a Gyermeknapi rendezvény megszervezésével kapcsolatos 
valamennyi intézkedések megtételére, egyeztetések lefolytatása.  

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gyermeknapi rendezvény költségvetését 70. 000 Ft-ban határozza meg.  

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. április 27. 
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Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A harmadik határozat-tervezet szintén egy a 
gyermekeknek szóló rendezvényre vonatkozik. Előzetesen egyezetett a Képviselő-testület, és 
szeretnénk az óvodába járó 40 fő gyermek részére egy kirándulást szervezni a felsőlajosi 
állatkertbe. Beszélünk az állatkert tulajdonosával, hogy esetleg tudna-e kedvezményt 
biztosítani a részünkre. A kirándulás megszervezéséhez kérjük az óvoda segítségét is, illetve 
az elővigyázatosság érdekében szükséges a kirándulásban résztvevő gyermekek szüleinek 
írásos hozzájárulása. A rendezvény költségvetését javaslom 100.000 Ft-ban meghatározni. A 
határozat-tervezet 1. pontját módosítani az alábbiak szerint:  

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődébe járó 40 fő gyermek 
részére kirándulást szervez a felsőlajosi Magánzoo Állatkertbe.  

Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet, az 1. ponthoz elhangzott módosítással, valamint 
azzal, hogy a rendezvény költségvetését 100.000 Ft-ban határozzuk meg. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2017.(IV.27.)RNÖH 
Állatkerti kirándulás  
szervezése óvodás gyermekek részére  
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődébe járó 40 fő gyermek 
részére kirándulást szervez a felsőlajosi Magánzoo Állatkertbe.  

2. Az állatkerti kirándulást a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
közreműködésével Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szervezi. 

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
állatkerti kirándulás költségvetését 100.000 Ft-ban határozza meg. 

4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a szülők írásos hozzájárulásának beszerzésére, valamint a 
szükséges intézkedések megtételére.  

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2017. április 27.  
 
2. Napirendi pont  
Döntés rendezvényen történő részvételről 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A roma nemzetiségi önkormányzat kapott egy 
meghívást Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattól a 2017. május 1. napján 
megrendezésre kerülő Romajális rendezvényre. Javaslom, hogy Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat is képviseltesse magát a rendezvényen.  
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én 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: 
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24/2017. (IV.27.)RNÖH. 
Részvétel a kalocsai Romajális rendezvényen 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2017. május 1. napján részt vesz Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 
szervezett Romajális rendezvényen. 
 

Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2017. április 27. 
 

3. Napirendi pont  
Egyebek  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Valakinek valami mondanivalója van-e az egyebek 
napirendi ponton belül? Amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom 8 óra 27 perckor.  
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk.   Kolompár László sk.  

elnök           RNÖ elnökhelyettes  
      


