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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. október 14. napján 
16:00 órára összehívott rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi Tibor Lajos  RNÖ elnökhelyettes   
   Petrik János   RNÖ képviselő 
   Patai Csaba    RNÖ képviselő 
   Csorba Mihály   RNÖ képviselő 
    
    
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László   jegyző 

Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
Gulyás Attiláné   pénzügyi referens 

     Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet  
 
Baranyi Tibor Lajos elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi 
ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő 
képviselőből 4 fő képviselő jelen van. Lakatos Sándor nem tud részt venni az ülésen.  
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek.  
Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal mindenki egyetért-e? Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 
Napirend 

 
            Előterjesztő 

 
1. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  

2020. évi költségvetés módosítása 
 

2. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció véleményezése 
 

3. Közmeghallgatás 

 
Lakatos Sándor  
 elnök 
 
Lakatos Sándor 
elnök 
 
 
 

  
 

1.) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020.  
(….) önkormányzati határozata a 2020. évi költségvetés módosításáról  
 
Baranyi Tibor Lajos elnökhelyettes: Felkérem Gulyás Attiláné pénzügyi referenst, hogy 
tájékoztasson a költségvetés módosítással kapcsolatos előterjesztésről.  
Gulyás Attiláné pénzügyi referens: A koronavírus járvány miatt az önkormányzat 
működése lelassult kissé az utóbbi hónapokban. A jogszabály azon előírja a kötelező 
költségvetés módosítást. Jelenleg ezt tudjuk megoldani, hogy a kamatbevételt átvezetjük.  
Baranyi Tibor Lajos elnökhelyettes: Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, úgy szavaztatom a határozat-tervezetet. Aki az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
12/2020. (X. 14.).) RNÖH 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2020. évi költségvetés módosítása 
 
 

  HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi költségvetés módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. melléklet a 12/2020. (X.14.) RNÖ határozathoz 

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi bevételei 

    Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t   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 2 013 291   2 013 291 
  1.1. Működési bevételek 73    73 
  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 2 013 218   2 013 218 
    1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2 013 218   2 013 218 
     1.4.1.1. Működési támogatás 1 040 000   1 040 000 
     1.4.1.2. Feladatalapú támogatás 973 218   973 218 

  
  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.) 2 013 291   2 013 291 
  4. Finanszírozási bevételek 31 526   31 526 
  4.1. Belső finanszírozás bevételei 31 526   31 526 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 31 526   31 526 
      4.1.1.1. Működési célra 31 526    31 526 
      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.) 2 044 817   2 044 817 
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Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kiadásai 
     Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 

 m ó d o s í t o t t    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 2 044 817   2 044 817 
 1.1. Személyi juttatások 300 000   300 000 

 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 122 000   122 000 

 1.3. Dologi kiadások 1 615 116   2 615 116 
 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
 1.5. Egyéb működési célú kiadások 7 701   7 701 
   1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre 7 701     7 701 

 
  1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre        

 1.6. Tartalékok     
   1.6.1. Általános tartalék     
   1.6.2. Céltartalék     
 2. Felhalmozási kiadások     
 2.1. Beruházások     
 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.) 2 044 817   2 044 817 
 4. Finanszírozási kiadások     
 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     
 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.+5.) 2 044 817   2 044 817 
        
 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)      
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      
 
 
 
Határidő: 2020. október 14. 
Felelős:RNÖ Képviselő-testülete 
 
 
2./ Napirendi pont 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció véleményezése 
Baranyi Tibor Lajos elnökhelyettes: Ezt a települési önkormányzat már elfogadta 2018-ban. 
A kétéves felülvizsgálat miatt szükséges a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 
Koncepciót véleményeznie. Megkérem Rostásné Rapcsák Renáta kolléganőt, hogy röviden 
tájékoztassa a testület tagjait. 
Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt 
Megjelentek! Lajosmizse Város Önkormányzata 2018-ban elfogadta a Szociális 



 6
Szolgáltatástervezési Koncepcióját. Az elfogadást megelőzően a szükséges 
szervezetekkel, önkormányzatokkal ezt véleményeztetni kellett. Így van ez a felülvizsgálat 
folyamán is, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az elfogadást megelőzően ki kell 
kérni. Lehetőség szerint figyelembe kell venni a véleményt. Gyakorlatilag a kiküldött 
anyagban vastagítva vannak azok a részek, amik módosítva lettek. Gyakorlatilag az adattáblák 
korrigálásra, frissítésre kerültek, az elfogadott konzekvenciák még ma is helytállóak, ahol 
szükséges, kiegészítésre kerültek. Kiegészítésre került Lajosmizse és Felsőlajos szociális 
probléma térképe. Új feladatok kerültek bele, például demens betegek ellátásának biztosítása. 
Ez jelenleg koncepció. Ez egy olyan terv, amihez tartja magát az Önkormányzat a céljainak, 
feladatainak megvalósítása során. Bekerült az óvodai feladat ellátás is. Ez nem szociális 
ellátás, de valamilyen szinten mégis valamilyen szinten érinti a szociális ellátást, mert ahhoz, 
hogy a szülők munkába tudjanak állni, szükséges az óvodai feladatellátás. Megjelenik benne a 
pszichiátriai szenvedélybetegek nappali ellátása. Ez kötelező önkormányzati feladat. Ezt 
önkormányzatunk feladat ellátási szerződéssel látja el a RÉV Szenvedélybeteg Szolgálaton 
belül.  Megjelenik benne egy nem kötelező önkormányzati feladat is, a Kecskeméti Pro 
Homine Központunk Alapítványában belül támogatói feladatokat lát el a közigazgatási 
területén. Egy személyi szolgáltatás, egy szállítói szolgáltatás, és ezen túl egy információs 
szolgáltatás is. Akik rászorulók és megfelelnek a törvényi feltételeknek, de elsősorban a 
speciális iskolába járó gyermekek beszállítását látják el. Röviden, tömören ennyi lenne 
összefoglalóan, de ha bármi kérdés van, válaszolok. 
Csorba Mihály képviselő: A szociális szolgáltatást, hogy a speciális iskolába járó betegeket 
gépjárművel hordják, nem nagyon látom, mert van három gyermek, akiket elküldtek.  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Ez az önkormányzatnak nem kötelező 
feladatellátása. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban megjelenik. Én abban tudok 
segíteni, hogy a Pro Homine Alapítványt megkeresni, s megkérdezni, hogy ha van szabad 
kapacitásuk, akkor tudják-e vállalni a kisgyermeknek a szállítását.  
dr. Balogh László jegyző: A Pro Homine Alapítvány azért van benne, mert működik itt 
Lajosmizsén, de ez a várostól, önkormányzattól függetlenül egy alapítványi formában 
működő, szociális ellátásokat biztosító szervezet. Nekem is van tudomásom olyan 
kisgyermekről, akinek a szállítását nem tudják megoldani, két kört fordulnak naponta 
Lajosmizse és Kecskemét között. Sajnos túljelentkezések vannak, s ezért sorállás van az 
autóhoz. Fel kell venni velük a kapcsolatot, be kell jelentkezni, hogy ha valamelyik gyermek 
kiesik valamilyen oknál fogva a szállításból, (pld. elköltöznek, iskolát vált,). Ha valamilyen 
formában üresedés van az Alapítványnál, a sorban állókból be tudják tölteni. 
Csorba Mihály képviselő: Úgy tudom, hogy támogatást is kapnak a gyermekek szállítása 
után, akkor miért vannak elutasítások? 
dr. Balogh László jegyző: A szállított gyermekek után kapják a támogatást. Kettőt tud 
fordulni az autójuk, egyik korán, a másik egy kicsivel később.  
Csorba Mihály képviselő: Az a probléma, hogy ha ezek a gyermekek nem tudnak bemenni 
az órára, s akkor a szülők nem kapják meg a családi pótlékot, mert igazolatlannak veszik az 
órát.   
dr. Balogh László jegyző: Értem. Nekik van egy kapacitásuk, ennél többet nem tudnak 
ellátni.  
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Ha iskolás gyermekről van szó, akkor a 
Tankerületi Központhoz lehetne fordulni, s az ő segítségüket kérni. Vannak olyan óvodás 
korú gyermekek is, akik már az óvodai fejlesztést is speciális fejlesztés keretében vehetik 
igénybe, s ilyen speciális fejlesztés is Kecskeméten van. Ez nem kötelező feladat, de 
Lajosmizsén a Harmónia Integrált Szociális Intézmény az időskorúak otthona. Az sem 
kötelező önkormányzati feladat, sem a Nemzetiségi Önkormányzatnak, sem Lajosmizse 
Város Önkormányzatának. Ide nem csak a lajosmizsei embereket veszik fel, az intézmény 
jogköre és hatásköre eldönteni, hogy kit vesz fel.  
dr. Balogh László jegyző: Az a gond, hogy ez egy alapítványi formában működik, egy 
autójuk van. Még egy autót nem tudnak beállítani. Ezek a szolgáltatások nagyon 
alulfinanszírozottak. Csak akkor éri meg, ha az egy autó legalább kétszer fordul, és meg van 
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telve az autó. Nem tudja az alapítvány fenntartani, miután a gyermeklétszám után 
kapja a támogatást. Azt is elmondták, hogy sofőrjük sincs, de másik autóra sincs pénzük 
pillanatnyilag. Ez a két lehetőség van, hogy ott feliratkozni és sorban állni, illetve a 
Tankerületi Központtal felvenni a kapcsolatot, hátha ők tudnak segíteni a beszállításban. Ez 
nekünk nem feladat- és hatáskörünk, de segítünk, ha tudunk. A Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció a Lajosmizsén elérhető lehetőségeket mutatja be, ami nem Lajosmizse Város 
Önkormányzat hatásköre, nem mi szervezzük, hanem vannak külső alapítványi, valamint más 
állami szervek által fenntartott intézmények is.  
Baranyi Tibor Lajos elnökhelyettes: Kérdezem, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepcióhoz van-e még hozzászólás? Nincs. Amennyiben elfogadjuk, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy az RNÖ Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2020. (X. 14.) RNÖH. 
Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció véleményezése 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciót véleményezte, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
Határidő: 2020. október 14. 
Felelős: RNÖ Képviselő-testülete 
 
 
Baranyi Tibor Lajos elnökhelyettes: A két napirendi pont tárgyalását követően következik a 
közmeghallgatás.  
Csorba Mihály képviselő: Nem tudom, hogy mikor lesz a következő ülésünk, a Polgármester 
Urat szeretném meghívni, valamint Borbély Ellát, és Szilágyi Ödönt.  
dr. Balogh László jegyző: Rendben, meghívjuk őket.  
 
 
 
 

K.mf. 
 
   Baranyi Tibor Lajos         Petrik János 
   RNÖ elnökhelyettes    jegyzőkönyv-hitelesítő 


