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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi  
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Ikt. szám: LMKOH/648-11/2019. 

 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. december 17-én megtartott 

rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

52/2019.(XII.17.) RNÖH. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2019. évi költségvetés módosítása 

53/2019.(XII.17.) RNÖH. „Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” megszervezésével 
kapcsolatos döntés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 2

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
december 17-én 15.30 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli testületi 
ülésről. 
 
Jelen vannak:  Csorba Mihály  RNÖ képviselő  
   Lakatos Sándor  RNÖ elnök 
   Petrik János   RNÖ képviselő 
   Baranyi Tibor Lajos  RNÖ elnökhelyettes 
   Patai Csaba   RNÖ képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző 

Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      
 
Egyéb meghívottak:  Baranyi Tibor Lajosné 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet  
 
Lakatos Sándor elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésünkön 
megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő képviselőből mind 
az 5 fő jelen van. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokkal mindenki egyetért-e? Amennyiben 
igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 
Napirend 

 
            Előterjesztő 

1.) I. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő- 
            testületének  …/2019. (…) önkormányzati határozata a 2019. évi   

költségvetés módosításáról 
 

 
Lakatos Sándor 

elnök 

 
2.) Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” megszervezésével kapcsolatos döntés 

 

 
Lakatos Sándor 

                       elnök 
 

1.) Napirendi pont 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2019. (…) 
önkormányzati határozata a 2019. évi   költségvetés módosításáról 
 
Lakatos Sándor elnök: 2019. évi költségvetés módosítása azért indokolt, mert Lajosmizse 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Beruházásokról a dologi kiadások sorra 
átcsoportosít 355 Ft-ot. 
Előirányzat átcsoportosítás reprezentáció miatt a dologi kiadásokból személyi juttatásokra 
16.430 Ft értékben, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorról 70.000 
Ft értékben. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi határozatot hozta: 
52/2019.(XII.17.) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2019. évi költségvetés módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. melléklet az 52/2019.(XII.17.) RNÖ határozathoz 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei 
    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 
állam

i Összesen 
f e l a d a t 

  1. Működési bevételek 1 697 696   1 697 696 
  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 1 697 696   1 697 696 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 1 697 696   1 697 696 
     1.4.1.1. Működési támogatás 1 040 000   1 040 000 
     1.4.1.2. Feladatalapú támogatás 657 696   657 696 

  
  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 bevételek      
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási 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.) 1 697 696   1 697 696 
  4. Finanszírozási bevételek 139 156   139 156 
  4.1. Belső finanszírozás bevételei 139 156   139 156 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 139 156   139 156 
      4.1.1.1. Működési célra 139 156    139 156 
      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        
  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 1 836 852   1 836 852 
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 Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai 

      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  1 460 804    1 460 804 
  1.1. Személyi juttatások 511 430   511 430 

 
 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 52 000   52 000 

  1.3. Dologi kiadások 891 658   891 658 
  1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
  1.5. Egyéb működési célú kiadások 5 716   5 716 
    1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5 716     5 716 

 
   1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 

kívülre        

  1.6. Tartalékok     
    1.6.1. Általános tartalék     
    1.6.2. Céltartalék     
  2. Felhalmozási kiadások 376 048   376 048 
  2.1. Beruházások 376 048   376 048 
  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. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 1 836 852   1 836 852 
  4. Finanszírozási kiadások     
  5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     
  6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 1 836 852   1 836 852 
         
  Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
  Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. december 17. 
 
 
2./ Napirendi pont 
„Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” megszervezésével kapcsolatos döntés 
 
Lakatos Sándor elnök: Az előzős ülésen, úgy döntött a képviselő-testület, hogy egy 
rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a „Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” 
megszervezésével kapcsolatos napirendi pontot. A képviselő-társakkal egyeztetve arra 
jutottunk, hogy a rendezvényre összesen 250.000 Ft-ot szánnánk. 150.000 Ft-ot a rendezvény 
egyéb költségeire fordítanánk, és legfeljebb 100.000 Ft értékben a rendezvény lebonyolítására 
rendezvényszervezővel kötnénk megállapodást.  
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dr. Balogh László jegyző: Elnök úr hozott 3 szerződés-tervezetet a nyugdíjas ünnepség 
vonatkozásában. Látható, hogy a 3 szerződés-tervezet szerint ugyanazon a bruttó 100.000 Ft 
díjon vállalja mind a három vállalkozó. A három vállalkozó közül kell a képviselő-testületnek 
kijelölni, hogy melyik vállalkozóval szerződik a rendezvény szervezésére.  
Lakatos Sándor elnök: Javaslom, hogy a képviselő-testület a Tasskov Bau Kft. szerződés 
tervezetét fogadja el.  
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, úgy aki elfogadja az előterjesztés 
mellékletében szereplő határozat-tervezetet azzal, hogy a 2019. december 20. napján tartandó 
„Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” elnevezésű nyilvános rendezvény szervezésére a Tasskov 
Bau Kft. szerződés tervezetét fogadja el, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2019.(XII.17.) RNÖH. 
„Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” megszervezésével kapcsolatos döntés 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
december 20. napján a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti közösségi 
házban „Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” elnevezésű nyilvános rendezvényt tart.  

2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Tasskov Bau Kft. árajánlatát a „Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” elnevezésű nyilvános 
rendezvény szervezésére.  

3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt, hogy a „Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” szervezésére 
vonatkozó vállalkozói szerződést megkösse a Tasskov Bau Kft.  

4. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 
december 20. napján megrendezésre kerülő „Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” maximális 
költségét 250.0000 Ft-ban határozza meg, melyből a rendezvényszervezés költségét 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetés módosításáról szóló 52/2019. (XII.17.) önkormányzati határozat 1. melléklet 
„Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei” táblázat 
Működési bevételek „1.4.1.1. Működési támogatás” sora terhére biztosítja maximum 
bruttó 100.000 Ft erejéig, valamint a rendezvénnyel járó egyéb költségeket pedig 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetés módosításáról szóló 52/2019. (XII.17.) önkormányzati határozat 1. melléklet 
„Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei” táblázat 
Működési bevételek „1.4.1.2. Feladatalapú támogatás” sora terhére biztosítja maximum 
bruttó 150.000 Ft erejéig.                                                                                                                                                                                                                                   

5. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza az elnököt a „Karácsonyi nyugdíjas ünnepség” rendezvénnyel kapcsolatos 
valamennyi intézkedés megtételére. 

 
Felelős: Képviselő-testület, elnök 
Határidő: 2019. december 17. 
 
dr. Balogh László jegyző: A napirendi pontok tárgyalását követően, szólnék néhány szót a 
köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatban. A kolleganő próbálta ellenőrizni, hogy 
kinek sikerült bekerülni az adatbázisba, és mind a képviselők, mind a külsős bizottsági tagok 
tekintetében vannak olyanok, akik nem kerültek be az adatbázisba. Ez komoly gond, az első 
ülésen is elmondtam, hogy Önöknek december végéig kell igazolni, hogy bekerültek a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba. Akiknek nem sikerült most decemberben bekerülni, az 
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ha az ügyfélkapuját megnézi, akkor ott talál egy dokumentumot, hogy az adatbázisba való 
kerülés miért nem történt meg. Ez a legtöbb esetben valamilyen köztartozás miatt nem 
valósult meg. Ezt a tartozást először be kell fizetni, akkor ismételten kell kérelmezni az 
adatbázisba való bekerülést. A kollegáim amiben tudnak segítenek, de először a NAV-hoz 
kell menni, és az adótartozást rendezni. Aki még az idei évben benyújtja a kérelmet, az 
januárban be tud kerülni az adatbázisba, és nem kellene a méltatlansági eljárást lefolytatni. 
Ellenőriznünk kell, hogy bekerültek-e köztartozásmentes adózói adatbázisba. Aki még most 
januárt 12-ig be tud kerülni az adatbázisba, az ellen méltatlansági eljárást nem kell indítani, de 
aki idén ezt nem rendezi, és januárba nem kerül be az adatbázisba, nagy a valószínűsége, 
hogy méltatlansági eljárást kell indítani. Az eljárás során megállapításra kerül, hogy Önöknek 
köztartozása van, az a képviselői tisztségüknek a megszűnését eredményezi. Ezért mondtam, 
hogy először a NAV-hoz kell bemenni, hogy melyik számlára mennyi köztartozást kell 
befizetni.  
Lakatos Sándor elnök: Amilyen adónemből van tartozásunk, az annak megfelelő számlára 
kell befizetni a köztartozást.  
dr. Balogh László jegyző: Igen, oda kell befizetni a tartozást, arra a számlára, ahol ez 
fennáll. Attól, hogy egy NAV számlára befizetünk egy összeget attól még a köztartozás nem 
fog megszűnni. A könyvelő meg tudja oldani szerintem. Ha nem tudják, hogy miért tartoznak 
pl. 10.000 Ft-al a NAV-nak, akkor be kell menni Kecskemétre, és ott adnak egy csekket, amit 
be kell fizetni.  
Csorba Mihály RNÖ képviselő: Azzal a kéréssel fordulok Jegyző Úrhoz, hogy a következő 
ülésre hívjuk meg az 5. számú egyéni választókerület képviselőjét.  
Lakatos Sándor elnök: Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, egyéb 
kérdés, hozzászólás nincs, ülésünket ezennel 15 óra 45 perckor bezárom. 
 

K.mf. 
 
 
 
 
  Lakatos Sándor sk.         Petrik János sk. 
    RNÖ elnök     jegyzőkönyv-hitelesítő 
        
 
 
 
 


