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Miskolc Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
130.007-15/2019. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. november 

06. napján 9.00 órai kezdettel tartott testületi üléséről, a Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Igazgatási Főosztály Tárgyalójában.  

 
Jelen vannak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 
 Lakatos Ernő elnök, Bozik János elnökhelyettes, Oláh Gáspár, Váradi Béla és Váradi 

Gábor testületi tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Forgácsné dr. Vattay Zita Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, a jegyző 

képviseletében 
Sipos Melinda Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati ügyintéző 
Hegedűsné Asztalos Ildikó Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
Szántóné Pásztor Ibolya Pénzügyi Osztály, számviteli ügyintéző 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 5 képviselője megjelent, 
a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit.  
A jegyzőkönyvvezető Sipos Melinda, a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot Bozik János látja el.  
 
Mielőtt a napirend elfogadására rátérnének, szeretne néhány szót szólni. 
Gratulálni kíván Miskolc Megyei Jogú Város újonnan megválasztott Közgyűlésének, Polgármester 
Úrnak és a képviselőknek, eredményes munkát kíván Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata nevében.  
 
Ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, amelyek előzetesen kiküldésre kerültek a 
Képviselő-testület tagjai számára. Kéri, hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirend elfogadásáról. 
 

A Testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 

Napirendi pont: 

 

1.  Javaslat a Karácsonyi Gyertyaláng-2019. programsorozattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 

 

2.  Javaslat a közmunkaprogrammal kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 
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3. Egyebek 

1. napirend:  Javaslat a Karácsonyi Gyertyaláng-2019. programsorozattal kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
Lakatos Ernő elnök: Az elmúlt tíz évben ez a programsorozatuk az egyik legszínesebb és legvártabb 
mindközül. Ételosztásaik alkalmával 1500-2000 rászorulót tudtak megvendégelni. Ezt a 
programsorozatot semmiképp sem szabad abbahagyniuk, mert Önkormányzatuk mindig kiemelten 
kezeli a rászorulók – lehetőségeikhez mért – megsegítését.  
A programsorozat része a Szeretet Karácsony rendezvény, amelyet alapvetően a gyermekek számára 
rendeznek. Minden évben nagyon várják a gyerekek, a visszajelzések alapján idén sincs ez másképp, 
óriási élmény a rendezvény számukra mindig. Tavaly közel 250 gyermek tudott részt venni az 
ünnepségen. A szervezése úgy zajlik, hogy az óvodáknak, iskoláknak küldenek ki meghívókat. A 
visszajelzések alapján kalkulálni tudnak, hogy körülbelül mekkora létszámra lehet számítani. 
Intézményenként 15-20 gyermekkel terveznek. Hangsúlyozza, nem Önkormányzatuk jelöli ki a 
gyermekeket, hanem kifejezetten az intézményektől kérnek javaslatot. A nehezebb helyzetű gyerekek 
segítése, megajándékozása végett hirdetnek rajzpályázatot is, amely keretén belül szeretnének nívós 
díjakat kiosztani. A korábbi évekhez hasonlóan sajnos ismét arról kell beszámolni, hogy anyagilag 
egyelőre a nullánál tartanak. Bízik azonban abban, hogy az eddigi jó szokás folytatódik, és pozitív 
irányba elindul a mérleg nyelve. Felkéri képviselőtársait, hogy lehetőségeik szerint tegyenek meg 
mindent a siker érdekében, vegyék fel a kapcsolatot akivel csak lehet, járjanak utána, hogy minél több 
adományt tudjanak szerezni a programsorozathoz. Szintén minden évben kijelölnek egy személyt, egy 
megbízottat a képviselők közül, aki az egész rendezvényért felelős. Javaslata, hogy idén Bozik János 
elnökhelyettes legyen ez a személy. A programsorozat 2019. november 6. – 2020. január 30. közötti 
időszakot foglalja magába.  
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Kéri a Testületet, hogy a programsorozat kapcsán egy árkalkulációt 
készítsenek, különös tekintettel a terembérletre. Ezt azért kéri, mert az anyagi keret meglehetősen 
szűkös, és az esetleges csúszást megelőzzék.  
 
Lakatos Ernő elnök: Kérdése, hogy ezt mikorra kellene elkészíteni. 
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Folyamatos is lehet. 
 
Lakatos Ernő elnök: Eleget fognak tenni a kérésnek.  
 
Váradi Gábor: Felveti, hogy még nem esett szó az adománygyűjtő pontról.  
 
Lakatos Ernő elnök: Valóban. Ehhez helyiséget minden éven kérnek és szoktak kapni. Reményeik 
szerint hamarosan találkoznak Polgármester Úrral, és tudnak egyeztetni. Szükség van egy helyre, ahová 
a város minden pontjáról tudják az adományokat szállítani, mint például játék, bútor, ruhanemű, 
élelmiszer. Megjegyzi, ez a rászorulóknak óriási segítség. 
Megkérdezi, van-e egyéb észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, szavazzanak a 
program megvalósításáról, a felelős személyéről, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2019. 
évi költségvetésből biztosítják.  

A Testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta 
a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-49/2019. (XI.06.) határozata: 
 
Tárgy:  Karácsonyi Gyertyaláng programsorozat – 2019. 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben 
is megrendezi a Karácsonyi Gyertyaláng programsorozatot 2019. november 6. – 2020. január 30. 
között az alábbi tartalommal: 

 rajzpályázat, 
 Szeretet Karácsony rendezvény, 
 adománygyűjtő pont működtetése, 
 ételosztás. 

 
2. A Képviselő-testület a programsorozat során felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület a program szervezésével kapcsolatban felhatalmazza Bozik János 
elnökhelyettest. 
 
Felelős:   Elnök 
Közreműködik:  Bozik János elnökhelyettes 
Határidő:   azonnal 
 
 
2. napirend:  Javaslat a közmunkaprogrammal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
Lakatos Ernő elnök: Az elmúlt években azt tapasztalta, hogy Váradi elnök úr rengeteget foglalkozott 
a közfoglalkoztatottakkal, és kijelenti, hogy 20 ember folyamatos koordinálása nem kis feladat. Ezen 
oly módon szeretne némiképp változtatni, hogy a Képviselő-testület minden tagja vegye ki a részét 
ebből a feladatból. A 20 fő közmunkás területenként van beosztva, ennek alapján szeretné, ha az öt 
területet, 20 fő közmunkás elosztanák az öt képviselő között az alábbiak szerint: Bozik János – Lyukó, 
Oláh Gáspár – Vasgyár és környéke, Váradi Béla – Muszkás telep, Domb utca, Csermőke dűlő, 
Lakatos Ernő – Avas és környéke, Váradi Gábor – belváros. Kéri a képviselőket, hogy aktívan és 
lelkiismeretesen végezzék ezen feladatot is. Megkérdezi, van-e észrevétel, egyéb javaslat.  
 
Szántóné Pásztor Ibolya: Ezúton is kéri, hogy a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos elszámolásokra 
fokozott figyelemmel legyenek a Munkaügyi Központ felé, mert van, amikor a bértámogatás összege 
kevesebb, mint a bérfeladás, ami a program végén problémát fog jelenteni, mert nem lesz pénz kifizetni 
a bérjárulékot.  
 
Váradi Gábor: Nem érti, hogyan lehet kevesebb, hiszen KTK-n keresztül számolják ki az összegeket, 
beüti a dátumokat, és annak alapján a rendszer kiadja, hogy milyen bérekről lehet szó.  
 
Szántóné Pásztor Ibolya: Más nemzetiségi önkormányzat a bérfeladás alapján készítik el, és úgy 
forintra stimmel. A Roma Önkormányzat esetében lehet, hogy a hóközi kifizetéseknél csúszik el a 
dolog. A program végén mindenesetre problémát fog okozni az eltérés.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megköszöni a felhívást. 
Megállapítja, hogy nincs több észrevétel. Kéri, szavazzanak a korábban ismertetett javaslatának 
elfogadásáról. 

A Testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-50/2019. (XI.06.) határozata: 
 
Tárgy:  Közmunkaprogramban résztvevők koordinációs elosztása 



4 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-
2020. közötti időszakban a közmunkaprogramban résztvevő 20 fő közmunkás munkavégzésének 
koordinálását az alábbiak szerint osztja fel a képviselők között: 
 

 Bozik János – Lyukó,  
 Oláh Gáspár – Vasgyár és környéke,  
 Váradi Béla – Muszkás telep, Domb utca, Csermőke dűlő,  
 Lakatos Ernő – Avas és környéke,  
 Váradi Gábor – belváros. 

 
Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Váradi Gábor: Szeretné, ha az alábbiak is belekerülnének a jegyzőkönyvbe. Van még egy iroda, ami 
az Önkormányzatuk munkáját segíti, ez a Bató-házban /Széchenyi u. 70./ található. Hangsúlyozza, 
ezt nem ők, hanem az egyesület működtetni, vannak azonban oda kihelyezett kollégáik, akik ott látják 
el feladataikat. Kiemeli, ez számukra ingyen van, részükről nem jár kiadással. 
 
Lakatos Ernő elnök: Köszöni a kiegészítést, és megerősíti, hogy ezt valóban nagyon fontos volt 
megemlíteni, mert ez tényleg egy nagyon jól frekventált központban van, amit könnyebb 
megközelíteni, mint a város másik végében lévőt.  
 
 
 
3. napirend:  Egyebek 
 
Lakatos Ernő elnök: 2019. december 1. napjával új bélyegzőt szeretnének készíttetni. Annyiban 
változna az új jelkép, hogy a mostani 6 helyett 12 küllője lesz a keréknek, a többi rész változatlan marad. 
Ezen felül még a számlázás megkönnyítése okán érdemes volna egy hosszúbélyegzőt is csináltatni. 
Kéri, szavazzanak a négy darab bélyegző készíttetésének elfogadásáról, valamint arról, hogy a 
felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetésből biztosítják.  

 
A Testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-51/2019. (XI.06.) határozata: 
 
Tárgy:  Bélyegző készíttetése 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
három kör és egy hosszú-bélyegző készíttetését. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
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Váradi Gábor: Szeretné, ha a Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 
lehetősége lenne arra, hogy az újonnan alakult települési önkormányzat bizottságai közül többe is 
javaslatot tehessen, hogy kiket delegálna ezekbe a bizottságokba. Fontosnak érzi, hogy mielőbb vegyék 
fel a kapcsolatot Polgármester Úrral annak érdekében, hogy legalább két bizottságba /nevüket még 
nem tudni pontosan, de az ifjúsági és szociális ügyekkel foglalkozóakra gondol/ legalább egy-egy főt 
tudjanak delegálni. Ez a két terület az, ami leginkább érinti közösségüket, valamint az általuk indított 
programokhoz ez a kettő áll a legközelebb. Ezen kívül szeretné, ha beszélnének még a november 3.-i 
eseményekről.  
 
Lakatos Ernő elnök: November 3.-át a roma gyilkosságsorozat áldozatainak emléknapjává 
nyilvánították, és a tiszteletükre tavaly egy emléktáblát is avattak irodájuknál, ahol leróhatják 
tiszteletüket. Idén hatalmas megtiszteltetés érte Önkormányzatukat, mert Polgármester Úr 
személyesen jelent meg megemlékezésükön, és helyezte el koszorúját. Ezúton is köszönetét fejezi ki. 
Megjegyzi, az elmúlt években erre nem volt példa, szinte senki nem jelent meg ezeken az eseményeken 
a vezetés részéről, annak ellenére, hogy sok helyre küldtek meghívót. Azért is örülnek most ennek, 
mert így más is felfigyel erre, ami miatt harcolnak. Szeretnék, ha ezen hagyományaik tovább 
folytatódnának. Megköszöni továbbá mindenki jelenlétét, a Testület munkáját, hozzáállását, hogy ezt 
megszervezték.  
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: A Baross utcai iroda kapcsán rendezniük kellene, hogy továbbra is 
szeretnék-e használni, valamint a közüzemi számlákkal kapcsolatos dolgokat továbbra is intézni. 
Példaként említi, hogy át kellene jelenteni a bérlő nevét, ami ez idáig nem történt meg, a Polgármesteri 
Hivatal nevére jönnek a számlák.  
 
Lakatos Ernő elnök: Köszöni a tájékoztatást. Az irodát továbbra is igénybe kívánják venni, a 
szükséges intézkedéseket pedig megteszik.  
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Szükséges lenne selejtezési, valamint leltározási bizottságot létrehoznia 
az új Testületnek. November közepével el kell végezni a selejtezést, december 31-i fordulónappal pedig 
kell készíteni egy leltárt.  
 
Lakatos Ernő elnök: Tudomásul veszi. A Selejtezési Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket 
javasolja: Váradi Gábor, Bozik János, Oláh Gáspár. Kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 

 
A Testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-52/2019. (XI.06.) határozata: 
 
Tárgy: Selejtezési Bizottság létrehozása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
november 6. napjával Selejtezési Bizottságot hoz létre a nyilvántartásban szereplő eszközeik selejtezése 
céljából. 
 
A Selejtezési Bizottság tagjai: Váradi Gábor, Bozik János, Oláh Gáspár. 
 
Felelős:  Elnök  
Határidő:  azonnal 
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Lakatos Ernő elnök: A Leltározási Bizottság tagjainak az alábbi képviselőket javasolja: Váradi Gábor, 
Váradi Béla, Oláh Gáspár. Kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 

 
A Testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-53/2019. (XI.06.) határozata: 
 
Tárgy: Leltározási Bizottság létrehozása  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
november 6. napjával Leltározási Bizottságot hoz létre a nyilvántartásban szereplő eszközeik 
leltározása céljából. 
 
A Leltározási Bizottság tagjai: Váradi Gábor, Váradi Béla, Oláh Gáspár. 
 
Felelős:  Elnök  
Határidő:  azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Megkérdezi, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretén belül van-e észrevétel, 
vagy témajavaslat. 
Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 9 óra 40 perckor bezárja. 
 
 

 
K. m. f. 

 
 

 Lakatos Ernő Bozik János 
 elnök jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 Sipos Melinda Forgácsné dr. Vattay Zita 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 
Jegyző hiányában: 
 
 
 
 
 Vargáné dr. Pápai Ildikó 
 aljegyző 
 


