
Lajosmizse Város Roma  
Nemzetiségi Önkormányzata 
 
Ikt. szám: LMKOH/385-7/2018. 
 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

2018. május 24.  
 

 
 
25/2018. (V.24.) RNÖH Döntés Környezetvédelmi Nap keretében 

szemétszállíttatás támogatásáról  
 
26/2018.(V.24.)RNÖH  Felhatalmazás a „Nemzetiségek jövője Bács-

Kiskunban” című nemzetiségi munkaközösség 
részére történő javaslattételre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. május 24., 
csütörtök délelőtt 10:00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott nyílt rendkívüli testületi 
üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
   Kolompár László  RNÖ elnök helyettes 
    
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző 
     Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
     Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
     Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet  
 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön 
megjelenteket.  Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert 2 fő képviselő-testületi tag 
jelen van. Lakatos Sándor nem jelezte távollétének indokát. A kiküldött meghívóban két 
napirendi pont szerepel.  Én nem javaslok további napirendi pontot felvenni. Aki a meghívón 
szereplő napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi         Előterjesztő 
 

  
Napirend 

 

 
Előterjesztő 

 
1. 
  

 
Döntés Környezetvédelmi Nap keretében szemétszállíttatás támogatásáról  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó  
elnök 

 
2. 

 
Felhatalmazás a „Nemzetiségek jövője Bács-Kiskunban” című nemzetiségi 
munkaközösség részére történő javaslattételre 
 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó  
elnök 

 
1./ Napirendi pont 
Döntés Környezetvédelmi Nap keretében szemétszállíttatás támogatásáról 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Évek óta visszatérő probléma a felhalmozódott szemét, az 
elmúlt években mind a helyi önkormányzat mind a roma nemzetiségi önkormányzat kiemelt 
feladatának tekintette az egészség megőrzési programok megvalósítását. Tavaly is voltak erre 
irányuló kezdeményezéseink. Előre lépést annyiban tapasztaltunk, hogy egyre többen 
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megkötik a szemétszállításra a szerződést, az önkormányzat pedig igény szerint biztosít 
kukákat. A szemét csökkentése érdekében a roma nemzetiségi önkormányzat tartana egy 
Környezetvédelmi Napot, aminek költségét 200.000 Ft-ban javaslom meghatározni.  
Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal 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: 
 
26/2018. (V.24.) RNÖH 
Döntés Környezetvédelmi Nap keretében szemétszállíttatás támogatásáról  
 

HATÁROZAT 
 
 

1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Környezetvédelmi Nap tartását kezdeményezi, melynek keretében az előzetesen 
felmért, hulladékkal szennyezett területekről szemétszállítást végeznek a helyi 
közösség aktív bevonásával a szemléletformálás érdekében.  

2.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. 
évi költségvetésről szóló 21/2018. (V.8.) önkormányzati határozat 1. melléklet 
„Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételei” táblázat 
Működési bevételek „1.4.1.2. Feladatalapú támogatás 1 567 484” sora terhére 
biztosítja a Környezetvédelmi Naphoz  kapcsolódó anyagi hozzájárulást maximum 
bruttó 200.000 Ft erejéig.  

3.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a határozat 2) pontjában foglaltakkal kapcsolatos valamennyi 
intézkedés megtételére. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2018. május 24. 

 
 
2. Napirendi pont  
Felhatalmazás a „Nemzetiségek jövője Bács-Kiskunban” című nemzetiségi 
munkaközösség részére történő javaslattételre 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A „Nemzetiségek jövője Bács-Kiskunban” című 
nemzetiségi munkaközösség 2018. március 22-én tartotta alakuló ülését. A rendezvény „A 
felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz 
kapcsolódóan Bács-Kiskun megyében” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00002 kódszámú projekt 
keretében zajlott.  
A munkaközösség megfogalmazott céljai többek között, hogy egy komplex nemzetiségi 
program létrehozása, amely alapjává válhat a nemzetiségi felzárkózási stratégiának, olyan 
alternatív, komplex szakmai módszerek kidolgozása, amelyek a képessé tevést célozzák, 
indukálva/lehetővé téve a továbblépést egy jobb minőségű életvezetés irányába, jó 
gyakorlatok gyűjtése, új együttműködések és projektek generálása a szolgáltatáshiányok 
felszámolása érdekében. 
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A nemzetiségi program elkészítéséhez szükséges a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés felé 
megküldeni a résztvevő nemzetiségi önkormányzatok javaslatait. Szeretném, ha a nemzetiségi 
önkormányzatunk élne ezzel a lehetőséggel.  
Kérdezem, hogy kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal 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: 
 
27/2018.(V.24.)RNÖH  
Felhatalmazás a „Nemzetiségek jövője Bács-Kiskunban” című  
nemzetiségi munkaközösség részére történő javaslattételre 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt, hogy a „Nemzetiségek jövője Bács-Kiskunban” című 
nemzetiségi munkaközösségben részt vegyen.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt, hogy a „Nemzetiségek jövője Bács-Kiskunban” című 
nemzetiségi munkaközösség által elkészítendő nemzetiségi programhoz javaslatokkal 
éljen.  
 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2018. május 24. 
 

Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Van-e valakinek hozzászólása, egyéb mondanivalója?  
Tekintettel arra, hogy ülésünk napirendi pontjának végéhez érkeztünk, más egyéb hozzászólás 
nincs, a mai ülésünket ezennel 10 óra 10 perckor lezárom. 
 
 

K.mf. 
 
 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
   

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk. Kolompár László sk.  

elnök              képviselő    
      

 
 
 
 
 
 
 


