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JEGYZŐKÖNYV 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. október 18. napján  
8 óra 45 perckor tartott alakuló üléséről 
 
Jelen vannak:  Lakatos Sándor képviselő 
    Petrik János  képviselő 
    Patai Csaba  képviselő 
    Baranyi Tibor Lajos képviselő 
    Csorba Mihály képviselő 
    
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László   jegyző 
     Gulyás Attiláné  pénzügyi referens 

Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
Basky András   Lajosmizse város polgármestere 
Zalay-Marsi Katalin   HVB elnök 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

 
Egyéb meghívottak:    Csorba Ferencné 
     Lakatos Judit 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet  
 
dr. Balogh László jegyző: Tisztelettel köszöntöm a roma nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén 
megjelenteket. Engedjék meg, hogy mielőtt a korelnök megnyitná az alakuló ülést, tájékoztassam 
Önöket arról, hogy hogyan fog zajlani a mai ülés. Lakatos Sándor Úr kivételével, mindenki új 
nemzetiségi önkormányzati képviselő, ezért a szeretném, ha mindenki tisztán látná, hogy mi fog 
történni. Az előző napon a HVB elnökének meghívója alapján kiküldtük a mai ülés anyagát. 
Mindannyian tudjuk, hogy vasárnap választások voltak, ami rendben lezajlott, ami eredményes is 
volt. A mai ülésen az lesz a menetrend, hogy elnök asszony fogja ismertetni a választás eredményét, 
kiveszi az esküt a képviselőktől, illetve majd látni fogjuk, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot előzetes egyeztetések alapján módosul, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testülete 
bizottságokat is létre kíván hozni. Amennyiben a bizottságokban külsős tagok is megválasztásra 
kerülnek, úgy az ő esküjüket is az Elnök Asszony fogja kivenni. A napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Először Zalay-Marsi Katalin fogja a választás eredményét ismertetni, ezt követően kerül 
sor a megbízólevelek átadására. Jogszabály meghatározza azokat a tárgyköröket, amelyekben az 
alakuló ülésen dönteni kell. Elnököt, elnökhelyettest kell választani, dönteni kell a tiszteletdíjakról, 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról, a bizottsági tagok megválasztásáról, amennyiben a 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy bizottságot hoz létre. Az ülés végén pedig én fogok tájékoztatást 
adni néhány fontos kérdésről, amelyek Önöket, mint képviselőket érint. Az ülést az elnök 
megválasztásáig a korelnök vezeti, a megválasztott képviselők közül a korelnök Lakatos Sándor Úr. 
Felkérem Lakatos Sándor Urat, hogy nyissa meg az ülést, köszöntse a résztvevőket, utána pedig 
meghallgatjuk a Himnuszt.  
Lakatos Sándor korelnök: Szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm Basky András 
polgármester Urat –akinek ezúton is külön gratulálok-, a HVB elnökét Zalay-Marsi Katalint. 
Köszönetet mondok a Helyi Választási Iroda munkatársainak az általuk végzett munkájukért. 
Azt megígérem, hogy az elkövetkezendő öt évben a Hivatallal, Polgármester Úrral, a 
városvezetéssel szorosan együttműködve fogunk dolgozni. Azt szeretném, hogy mindenkivel 
tisztelettudóan viselkedjünk. Kérek mindenkit, hogy tapsoljuk meg Basky András polgármester 
Urat, a HVB elnök Asszonyát, és a Helyi Választási Iroda tagjait. Meg szeretném kérni Polgármester 
Urat, hogy szóljon néhány szót a jelenlévőknek.  
Basky András polgármester: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és gratulálok a 
megválasztott képviselőknek. A választás eredményét tiszteletben kell tartani, el kell fogadni. Akik 
a Képviselő-testületbe bekerültek, azoknak az a feladatuk, hogy együtt dolgozzanak, a legjobb 
megoldásokat megtalálják. Gratulálok még egyszer és jó munkát kívánok!  
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Lakatos Sándor korelnök: Most pedig arra kérek mindenkit, hogy hallgassuk meg a Himnuszt! 
Lakatos Sándor korelnök: Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert mind az 5 fő 
megválasztott képviselő jelen van.  
dr. Balogh László jegyző: Kérem korelnök Urat, hogy javasoljon egy jegyzőkönyv-hitelesítőt, és 
azt szavaztassa meg a Képviselő-testülettel. 
Lakatos Sándor korelnök: Én Petrik Jánost javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Aki ezzel 
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 4 igen szavazattal – 
1 fő nem szavazott – Petrik Jánost választotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
dr. Balogh László jegyző: Kérem korelnök Urat, hogy fogadtassa el a napirendi pontokat.  
 
Lakatos Sándor korelnök: Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:  

       
 

 
Napirend 

 
 

 
Előterjesztő 

 
1)  Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása 

 
Lakatos Sándor 

korelnök 
 

2)  Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének beszámolója 2019. 
október 13. napján megtartott roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásának eredményéről 

 
Zalay-Marsi Katalin 

HVB elnök 

 
3)  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 

tagjainak eskütétele, esküokmányok aláírása, megbízólevelek átadása 

 
Lakatos Sándor 

korelnök 
 

4)  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztása 
 

 
Lakatos Sándor 

korelnök 
 

5)  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének 
megválasztása 

 
RNÖ elnök 

 
6)  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 

7)  Döntés tiszteletdíjakról  
 

8)  Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele, esküokmányok aláírása 

 
RNÖ elnök 

 
 

RNÖ elnök 
 

RNÖ elnök 
 

 
9)  Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról, 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a méltatlansági szabályokról 
(szóban) 

 
dr. Balogh László 

jegyző 

 
 

2. Napirendi pont 
Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága elnökének beszámolója 2019. október 13. 
napján megtartott roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről 
 
Lakatos Sándor korelnök: Felkérem Zalay-Marsi Katalint a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
hogy tartsa meg a választásról szóló beszámolóját.  
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Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Egy meglehetősen hosszú éjszaka után sikerült a 
végeredményt megállapítani. 
A Magyar Köztársaság Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választását.  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás 
napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának napjára tűzi ki. E kitűzés határidőben megtörtént, ugyanis a Nemzeti Választási 
Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2019. október 13 napjára tűzte ki 
183/2019. NVB. határozattal.  
A roma települési nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt 2019. szeptember 27. napjáig lehetett 
kérni a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől. E határidő jogvesztő volt. 
Ezen időpontig Lajosmizsén 291 fő került felvételre a roma települési nemzetiségi névjegyzékre. 
A roma települési nemzetiségi önkormányzat tagjaira csak azok a választópolgárok szavazhattak, 
akik felvételre kerültek a nemzetiségi választói névjegyzékbe.  
A jelöltállítás bejelentésének határideje: 2019. szeptember 9-e volt, a határidő lejártáig 10 roma 
nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet állítottak a jelölő szervezetek. A jelöltállítás 
időszakában a HVB-hez kifogás nem érkezett be. A választás lebonyolítását, a választás 
tisztaságának, törvényességének biztosítását a HVB és a mellette működő Helyi Választási Iroda 
valamint a szavazatszámláló bizottságok végezték. Tájékoztatom Önöket a roma nemzetiségi 
önkormányzat választás eredményéről: 
Beérkezett lezárt borítékok száma: 133 
Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0  
Lebélyegzett szavazólapok száma: 133 
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (+/-): 0  
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 5  
Érvényes szavazólapok száma: 128  
 
A választókerületben a választás eredményes, a következő roma települési nemzetiségi képviselők 
kerültek megválasztásra:  

 
 
 
 
 
 
 

A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredménye ellen a jogorvoslati 
idő lejártáig (2019. 10. 17. 16.00 óra) a HVB-hez jogorvoslat nem érkezett be.  
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott roma nemzetiségi képviselőknek! 

dr. Balogh László jegyző: Köszönjük elnök Asszonynak a beszámolót. Kérem korelnök Urat, hogy  
kérje fel elnök Asszonyt az eskü előolvasására.  
Lakatos Sándor korelnök: Megkérem Zalay-Marsi Katalint a HVB elnökét az eskü előolvasására. 
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Kérem Önöket, hogy mondják utánam a következő 
esküszöveget: „Én (eskütevő neve) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma 
nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem ellátása során 
nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a 
tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen 
végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során 
anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
dr. Balogh László jegyző: Most az esküokmányok aláírására kerül sor.  
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Én kihasználom az alkalmat, és átadnám Önöknek a 
megbízóleveleiket. 

Csorba Mihály FIROSZ  ROMA jegyzőkönyvi azonosító: 200 85 szavazattal 
Lakatos Sándor  FIROSZ  ROMA jegyzőkönyvi azonosító: 111 85 szavazattal 
Petrik János FIROSZ ROMA jegyzőkönyvi azonosító: 120 79 szavazattal 
Baranyi Tibor Lajos FIROSZ ROMA jegyzőkönyvi azonosító: 197 76 szavazattal 
Patai Csaba FIROSZ  ROMA jegyzőkönyvi azonosító: 183 72 szavazattal 



 5
Lakatos Sándor korelnök: Köszönjük szépen. Szeretném egy kis ajándékkal megköszönni a 
jelenlévőknek a választáson végzett munkájukat. 
dr. Balogh László jegyző: Most a tisztségviselők megválasztása következik. Felkérem a korelnök 
Urat, hogy az elnökválasztást vezesse le.  
Lakatos Sándor korelnök: Megkérdezem a képviselő társaimat, hogy a nyílt üléshez hozzájárulnak-
e?  
Petrik János képviselő: Hozzájárulok a nyílt üléshez. 
Patai Csaba képviselő: Hozzájárulok a nyílt üléshez. 
Baranyi Tibor Lajos képviselő: Hozzájárulok a nyílt üléshez. 
Csorba Mihály képviselő: Hozzájárulok a nyílt üléshez. 
Lakatos Sándor korelnök: Én magam is hozzájárulok a nyílt üléshez, és felkérem a Képviselő-
társaimat, hogy tegyenek javaslatot az elnök személyére. 
Petrik János képviselő: Lakatos Sándort javaslom. 
Patai Csaba képviselő: Lakatos Sándort javaslom. 
Baranyi Tibor Lajos képviselő: Lakatos Sándort javaslom. 
Csorba Mihály képviselő: Lakatos Sándort javaslom. 
Lakatos Sándor korelnök: Aki egyetért azzal, hogy én, Lakatos Sándor legyek a roma nemzetiségi 
önkormányzat elnöke, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
35/2019. (X.18.) RNÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület elnökének 
megválasztása 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai közül Lakatos 
Sándor képviselőt választja meg Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.  
 
Határidő: 2019. október 18.  

 Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
dr. Balogh László jegyző: Korelnök Úr a továbbiakban elnökként vezeti tovább az ülést.  
Elnök Urat megkérem, tegyen javaslatot az elnökhelyettes személyére.  
Lakatos Sándor elnök: Én azt javaslom, hogy Baranyi Tibor Lajos legyen az elnökhelyettes. 
Kérdezem Baranyi-Tibor Lajost, hogy vállalja-e a tisztséget, és hozzájárul-e a nyílt üléshez?  
Baranyi Tibor Lajos képviselő: Vállalom a tisztséget és hozzájárulok a nyílt üléshez.  
Lakatos Sándor elnök: Van-e valakinek más javaslata?  
Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Baranyi Tibor Lajos legyen a roma 
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
36/2019. (X.18.) RNÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület elnökhelyettesének 
megválasztása 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai közül Baranyi Tibor 
Lajos képviselőt választja meg Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökhelyettesének.  

 
Határidő: 2019. október 18.  
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
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dr. Balogh László jegyző: Jogszabály alapján dönteni kell a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy előzetes egyeztetés alapján néhány 
változtatás történt az SZMSZ-ben. Alapvetően az, hogy 5 tagúvá vált a testület, eddig 3 fővel 
működött. A törvényi feltételek alapján 5 képviselőt választottak meg a választópolgárok. A másik 
lényeges változás, hogy előzetes egyeztetés alapján kérték, hogy két új bizottság legyen. Mégpedig 
a Sportbizottság,és a Kulturális, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság. Ezek a bizottságok 
beépítésre kerültek az SZMSZ-be, az anyagot megküldtük a képviselőknek.  
Kérem az elnök Urat, hogy szavaztassa meg az SZMSZ elfogadására vonatkozó határozat-tervezetet.  
Lakatos Sándor elnök: Aki elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
37/2019.(X.18.) RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
Határidő: 2019. október 18. 
 

dr. Balogh László jegyző: Dönteni szükséges a tiszteletdíjak tekintetében. Nem kötelesek 
tiszteletdíjat megállapítani, és később is lehet természetesen döntést hozni, amennyiben a Képviselő-
testület úgy döntene, hogy szeretne tiszteletdíjat megállapítani. Az előzetes egyeztetések során az 
volt az álláspont, hogy most jelenleg nem kívánnak tiszteletdíjat megállapítani. 
Lakatos Sándor elnök: Nekem az a javaslatom, hogy jelenleg ne állapítsunk meg tiszteletdíjakat. 
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
38/2019. (X.18.) RNÖH  
Tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntés 
 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában 
úgy dönt, hogy nem állapít meg a Képviselő-testület tagjai és a bizottsági tagok részére 
tiszteletdíjat.  

 
Határidő: 2019. október 18.  
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 

 
dr. Balogh László jegyző: Most érkeztünk el a forgatókönyv szerint a bizottsági tagok 
megválasztásához. 3 fős bizottságokat lehet választani. A bizottságokban legalább 1 képviselőnek 
kell lenni, legfeljebb két külsős tag lehet. Megkérem az Elnök urat, hogy a Sportbizottság elnökére 
tegyen javaslatot. A javasolt személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a nyílt üléshez hozzájárul-e. 
Lakatos Sándor elnök: A Sportbizottság elnökének Csorba Mihályt javaslom. Van-e más javaslat 
a Sportbizottság elnöki tisztségére? Kérdezem Csorba Mihályt, hogy hozzájárul-e a nyílt üléshez. 
Csorba Mihály RNÖ képviselő: Hozzájárulok a nyílt üléshez.  
Lakatos Sándor elnök: Amennyiben nincs más javaslat, úgy aki egyetért azzal, hogy Csorba Mihály 
legyen a Sportbizottság elnöke, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
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Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
39/2019. (X.18.) RNÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Sportbizottsága 
elnökének megválasztása 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportbizottság 
elnökének Csorba Mihályt választja meg.  

 
Határidő: 2019. október 18.  
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
Lakatos Sándor elnök: Sportbizottság tagjának javaslom Patai Csaba képviselőt és Lakatos 
Juditot. Van-e más javaslat? Kérdezem Patai Csabát és Lakatos Juditot, hogy hozzájárulnak-e a nyílt 
üléshez?  
Patai Csaba képviselő: Hozzájárulok a nyílt üléshez.  
Lakatos Judit: Hozzájárulok a nyílt üléshez.  

 Lakatos Sándor elnök: Amennyiben nincs más javaslat, úgy aki egyetért azzal, hogy Patai Csaba 
 legyen a Sportbizottság tagja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
 volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
40/2019. (X.18.) RNÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Sportbizottsága 
tagjának megválasztása 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Patai Csabát a 
Sportbizottság tagjának választja meg.  

 
Határidő: 2019. október 18.  
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 

 
Lakatos Sándor elnök: Aki egyetért azzal, hogy Lakatos Judit legyen a Sportbizottság tagja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
 volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2019. (X.18.) RNÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Sportbizottsága 
tagjának megválasztása 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Lakatos Juditot a 
Sportbizottság tagjának választja meg.  

 
Határidő: 2019. október 18.  
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 

 
dr. Balogh László jegyző: Most a Kulturális, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság 
tagjainak megválasztása következik.  
Lakatos Sándor elnök: A Kulturális, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság elnökének 
Petrik Jánost javaslom. Van-e más javaslat? Kérdezem Petrik Jánost, hogy hozzájárul-e a nyílt 
üléshez?  
Petrik János RNÖ képviselő: Hozzájárulok a nyílt üléshez.  
Lakatos Sándor elnök: Amennyiben nincs más javaslat, úgy aki egyetért azzal, hogy Petrik János 
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legyen a Kulturális, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság elnöke, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta:  
 
42/2019. (X.18.) RNÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság elnökének megválasztása 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális, Roma 
Hagyományápoló és Szociális Bizottság elnökének Petrik Jánost választja meg.  
 
Határidő: 2019. október 18.  

 Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
Lakatos Sándor elnök: A Kulturális, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság tagjának 
javaslom Csorba Ferencnét. Képviselő-társaimtól kérdezem, hogy van-e más javaslat?  
Kérdezem, Csorba Ferencnét, hogy vállalja-e a tisztséget, és hozzájárul-e nyílt üléshez?  
Csorba Ferencné: Vállalom a tisztséget, és hozzájárulok a nyílt üléshez.  
Lakatos Sándor elnök: Amennyiben nincs más javaslat, úgy aki egyetért azzal, hogy Csorba 
Ferencné tagja legyen a Kulturális, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottságnak, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
43/2019. (X.18.) RNÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság tagjának megválasztása 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Csorba Ferencnét a 
Kulturális, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság tagjának választja meg.  
 
Határidő: 2019. október 18.  

 Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
dr. Balogh László jegyző: Még egy harmadik tagot kell választani a bizottságba. 
Lakatos Sándor elnök: Baloghné Gáspár Ildikót javaslom a Kulturális, Roma Hagyományápoló és 
Szociális Bizottság harmadik tagjának. Ő most nem tudott eljönni, de írásban nyilatkozott, hogy 
vállalja a bizottsági tagságot és hozzájárul a nyílt üléshez. Van-e valakinek más javaslata?  
Amennyiben nincs más javaslat, úgy aki egyetért azzal, hogy Balogné Gáspár Ildikó tagja legyen a 
Kulturális, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottságnak, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
44/2019. (X.18.) RNÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság tagjának megválasztása 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Balogné Gáspár Ildikó a 
Kulturális, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizottság tagjának választja meg.  
 
Határidő: 2019. október 18.  

 Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
Lakatos Sándor elnök: Most pedig felkérem Zalai-Marsi Katalint, a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy olvassa elő a nem képviselő bizottsági tagok esküjét.  
Zalay-Marsi Katalin HVB elnök: Kérem Önöket, hogy mondják utánam a következő 
esküszöveget: 
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„Én (eskütevő neve) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi 

közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy bizottsági tagi tisztségem ellátása során nemzetiségi 
közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden 
igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, 
hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
dr. Balogh László jegyző: Elérkeztünk az utolsó napirendi pontunkhoz. Engedjék meg, hogy néhány 
jogintézményre felhívjam a figyelmüket. Mindegyiknek elmondom a lényegét, de ahhoz, hogy 
pontos legyen a tájékoztatás felolvasom a jogszabályi szöveget. Akinek bármilyen kérdése lenne 
ezekkel a jogintézményekkel kapcsolatban, azt kérem, hogy keressem meg minket, és segítségére 
leszünk. 4 témáról szeretnék röviden beszélni. Az egyik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 
Önöknek a megválasztásukat követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni. SZMSZ szerint 
az elnök Úrnál és az elnökhelyettes Úrnál lehet megtenni. Két bekezdést olvasnék fel a 
jogszabályból, hogy pontosan tájékoztassam Önöket.  
Nek.tv. 103. § (1) és (2) bekezdése alapján: „A nemzetiségi önkormányzati képviselő a 
megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a 2. 
melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához 
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint 
gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.  
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem 
gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, 
költségtérítésben.” 
A vagyonnyilatkozat nyomtatványokat Gyurgyik Erzsébet kolleganőm fogja eljuttatni Önöknek. Ez 
nem csak Önökre, hanem a családtagjukra is vonatkozik (házastárs, élettárs, gyermek). A törvény 
értelmében ennek határideje november 12-e lesz.  
A másik fontos jogintézményről az összeférhetetlenségről is szeretnék Önöknek tájékoztatást adni. 
Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a törvény meghatározza azokat a tisztségeket, amelyek a 
képviselői megbízatással nem férnek össze. Két bekezdést szeretnék itt is felolvasni.  
A Nek. tv. 106. § (9) és (1) bekezdése a következőképpen szól alapján: „Az összeférhetetlenségre 
vonatkozó rendelkezéseket az elnökhelyettesre és a nemzetiségi önkormányzati képviselőre is 
alkalmazni kell azzal, hogy nemzetiségi önkormányzati képviselő lehet az is, aki ugyanannál a 
nemzetiségi önkormányzatnál a nemzetiségi önkormányzat által létesített vagy fenntartott intézmény 
vezetője. Nem lehet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a köztársasági elnök, az 
Alkotmánybíróság tagja, az alapvető jogok biztosa és helyettese, az Állami Számvevőszék elnöke, 
alelnöke és számvevője, állami vezető, központi államigazgatási szerv kormánytisztviselője, a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető 
testületi tag, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fizetési, elszámolási, és értékpapír-elszámolási 
rendszerek felvigyázásával, a makroprudenciális politika kialakításával, a szanálási hatósági 
feladatok ellátásával és a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatköréhez 
kapcsolódó feladatot ellátó alkalmazottja, a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott, a területi vagy helyi államigazgatási szervnek az a kormánytisztviselője, állami 
tisztviselője, akinek feladatkörébe az adott települési, területi nemzetiségi önkormányzatot érintő 
ügyek tartoznak, és illetékessége a helyi nemzetiségi önkormányzatra kiterjed, a területileg illetékes 
helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője, polgármesteri vagy közös önkormányzati hivatalának 
köztisztviselője, bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a területileg illetékes 
területfejlesztési tanács munkaszervezetének tagja, az, aki ugyanannál a helyi nemzetiségi 
önkormányzatnál a helyi nemzetiségi önkormányzat által létesített vagy fenntartott intézmény, 
gazdasági társaság vezetője, vezető tisztségviselője”.   
Azt gondolom, hogy Önök nem töltenek be ilyen tisztséget, de ha bárkinél az felmerül, hogy más 
tisztséget is betölt. Akkor azt kérem Önöktől, hogy egyeztessünk. Amennyiben összeférhetetlenség 
állna fenn, azt harminc napon belül meg kell szüntetni.  
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Van még két jogintézmény ami összekapcsolódik, ez a méltatlanság intézménye. 
Itt tulajdonképpen a képviselői tisztséghez méltó magatartás mércéjét állítja fel jogalkotó. Itt is 
felolvasnám a jogszabályi szöveget:  
A Nek. tv. 107. § (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„  Méltatlanság miatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése megszünteti annak 
az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,   
a) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - 
köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - 
részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek 
megfelelően - nem rendezi, 
b) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem 
elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét, és a bírósági határozat 
szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette, 
c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 
d) aki a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot tett. 
A képviselő köteles az (1) bekezdés b)-c) pontban foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve 
az (1) bekezdés a)-c) pontban foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a 
képviselő-testületet, közgyűlést, az illetékes választási bizottságot és a fővárosi és megyei 
kormányhivatalt.”  
Ha ez bármelyikük esetében bekövetkezne, akkor 3 napon belül tájékoztatniuk kell az elhangzott 
szerveket. Ehhez szervesen illeszkedik a köztartozásmentes adatbázisba való felkerülés. Itt arról van 
szó, hogy a választást követő 30 napon belül kötelesek a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
bekerülni. Ezt csak elektronikus úton lehet megtenni, ha nem sikerülne Önöknek elintézni, akkor 
próbálunk majd segíteni. Általában könyvelő cégek hozzá férnek a rendszerhez és el tudják küldeni 
a szükséges nyomtatványt elektronikusan. A választást követő 30 napon belül kell ezt megtenni. Ez 
is azt jelenti, hogy november 12-ig Önöknek be kell jelentkezni. Ha egy adott hónapban Önök 
igénylik az adatbázisba való felvételüket, akkor a következő hónap 10-én Önök felkerülnek ebbe az 
adatbázisba, kivéve akkor, ha Önöknek bármilyen köztartozásuk van. Nem elég ebbe az adatbázisba 
felkerülni, Önöknek tájékoztatást is kell adni felénk december 31-ig. Én azt javaslom, hogy már 
ebben a hónapban indítsák el a folyamatot, mert ha októberben benyújtják a kérelmet, és ha minden 
rendben van, akkor november 12-én ebben az adatbázisban szerepelni fognak. Ha esetleg valakinek 
köztartozása van, akkor ebbe az adatbázisba nem fognak tudni felkerülni. Viszont akkor november 
hónapban van még idejük arra, hogy rendezzék ezt a hátralékot. Így novemberben tudnak újra 
kérelmet benyújtani, és december 12-én fel tudnak kerülni az adatbázisba. Ha december 31-ig nem 
kerülnek fel ebbe az adatbázisba, az méltatlansági eljárást eredményez. És az a képviselői jogállásuk 
megszűnését jelenti. Ha bármi kérdésük van ezekkel a jogintézményekkel, különösen az utolsóval 
kapcsolatban, akkor akár most, akár később beszéljünk róla feltétlenül. Ahhoz, hogy ezt a kérelmet 
be tudják nyújtani Önöknek ügyfélkaput kell nyitni, amit a Kormányablakban tudnak intézni. 
Köszönöm szépen és visszaadom a szót elnök Úrnak.  
Lakatos Sándor elnök: El szeretném mondani a képviselőknek, hogy azért javasoltam, hogy 
jelenleg ne állapítsunk meg tiszteletdíjat. Mert nagyon kevés pénze van a roma nemzetiségi 
önkormányzatnak. Mivel év vége van, nagyon sok iskolás, óvodás korú gyermek van, sok a 
nyugdíjas, és én úgy gondolom, hogy ezt a pénzt nem arra kell felhasználni, hogy tiszteltdíjat 
állapítsunk meg. Majd erre a célra lehet pályázni, én tudom ennek az eljárását. Majd esetleg a 
későbbiek folyamán dönthetünk úgy, hogy tiszteletdíjat állapítunk meg. Az emberek ne azt lássák, 
hogy rögtön tiszteletdíjat állapítunk meg, hanem segítsünk az iskolásoknak, óvodásoknak, a 
nyugdíjasoknak. Jön a mikulás, jön a karácsony, inkább erre a célra használjuk fel. Ne csak az legyen, 
hogy elnyertük a bizalmukat, és semmit nem teszünk értük. Ha nem a választópolgárainkért fogunk 
az elkövetkezendő öt évben dolgozni, akkor ugyanúgy ki fogunk esni, mint az előző önkormányzat. 
Lesznek tavasszal olyan pályázatok, amiből lehet tiszteletdíjat megállapítani. A költségvetéséből 
finanszírozni kell a nemzetiségi önkormányzat működését. Ez a pénz nem arra van, hogy 
tiszteletdíjat állapítsunk meg, inkább azt javaslom, hogy valamilyen rendezvényt szervezzünk majd 
mikulásra, karácsonyra, vagy a nyugdíjasoknak.  
dr. Balogh László jegyző: Egy szót még kérnék, ha már a pénzügyekről esett szó. Azt tudniuk kell, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése alapvetően két forrásból áll össze. Az állam 
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működési és feladatalapú támogatást ad, a támogatói okiratokban meg van határozva, hogy 
ez milyen célokra fordítható. Ezt majd mindig szem előtt kell tartani. Mi arra ügyeltünk, hogy a 
költségvetés időarányos részét az előző önkormányzat ne költse el. Megkérem Gulyás Attiláné 
pénzügyi referenst, hogy mondja el, hogy mennyi működési és feladatalapú forrásunk van. Ezzel 
tudnak Önök az idén gazdálkodni.  
Gulyás Attiláné pénzügyi referens: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A működési támogatásból 
492.587 Ft maradt, ezt az idei évben december 31-ig fel kell használni, ami azt jelenti, hogy az 
önkormányzat nem költi el ezt az összeget, akkor vissza kell fizetni a Támogató részére. A 
feladatalapú támogatásból 173.718. Ft maradt az új testület részére. Ezt még jövő év december 31-
ig el lehet költeni visszafizetési kötelezettség nélkül.  
Basky András polgármester: Én még annyit szeretnék kérdezni, hogy a külsős bizottsági tagoknak 
is kell vagyonnyilatkozatot tenni?   
dr. Balogh László jegyző: Igen.  
Basky András polgármester: Még annyit szeretnék mondani jó tanácsként, hogy én azt szoktam 
csinálni, amikor olyan ügy van, ami nem az én szakmám, akkor a jegyző Úrra és a pénzügyesekre 
szoktam hagyatkozni, és ezt javaslom a roma nemzetiségi önkormányzatnak is. Mert ha nem aszerint 
döntünk, akkor utána csak a probléma van. Jó együttműködést kívánok mindenkinek! 
dr. Balogh László jegyző: Azt tudniuk kell, hogy folyamatosan felülvizsgálják a roma nemzetiségi 
önkormányzat gazdálkodását, egyfelől én is a belső ellenőrrel, másfelől az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő, mint Támogató vizsgálja a támogatások felhasználását. Ennél fogva nem tud a 
roma nemzetiségi önkormányzat eltérni a Támogatói okiratban foglalt céloktól, különben 
visszafizetési kötelezettség keletkezik. Köszönöm szépen.  
Lakatos Sándor elnök: Az ülést bezárom 9 óra 45 perckor. Az ülés után várok mindenkit egy 
koccintásra.  
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