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Miskolc Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
808.126-7/2020. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. június 26. 

napján 08.30 órai kezdettel tartott testületi üléséről, a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási 
és Szervezési 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:  
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző,  

a jegyző képviseletében 
Sipos Melinda Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati ügyintéző 
Hegedűsné Asztalos Ildikó Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
Donát Erika Koordinációs Osztály, önkormányzati-nemzetiségi referens 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 5 képviselője megjelent, 
a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát javasolja 
megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megbízta Sipos 
Melindát a jegyzőkönyvvezetéssel. 

 
Lakatos Ernő elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bozik Jánost elnökhelyettes urat javasolja 
megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
megválasztotta Bozik Jánost a jegyzőkönyv-hitelesítői 
feladat ellátására. 

 
Lakatos Ernő elnök: 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 Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 
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2.  Javaslat a Képviselő-testület utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan nemzetiségi 
ügyekben meghozott elnöki döntésekről 

Előterjesztő: Elnök 
 
3.  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 
 
4.  Javaslat 2020. nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 
 
5.  Egyebek 
 
 
 
1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 

évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 
 
Lakatos Ernő elnök: Elmondja, hogy az előzetesen kiküldött anyagot áttanulmányozták. Megkérdezi, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek javaslata. A napirend feletti vitát megnyitja. 
Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak az előterjesztés 
szerinti határozati javaslat elfogadásáról.  
 

A Testület 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-14/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

zárszámadásának elfogadása 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadás elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
RO-14/2020. (VI.26.) határozata  

a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról 
 

1.  A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát 
 

27.900.208 Ft költségvetési bevétellel,   
25.460.057 Ft költségvetési kiadással, 

2.440.151 Ft költségvetési maradvánnyal 
hagyja jóvá. 
 
2. A Képviselő-testület a 2.440.151 Ft költségvetési maradványt a 2019. évről áthúzódó kiadások 
forrásaként használja fel, mely a 2019. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került. 
 
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
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3.1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  
 
3.2. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, az éves létszámot, továbbá a 
költségvetési maradvány kimutatást a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
 
3.3. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 3. melléklet szerint fogadja el. 
 
3.4. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el. 
 
4. Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
 
5. Jelen határozat 2020. június 27. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
2. napirend:  Javaslat a Képviselő-testület utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan 

nemzetiségi ügyekben meghozott elnöki döntésekről 
 
Lakatos Ernő elnök: A napirendi pont keretében beszámol arról, hogy a koronavírus járvány ideje 
alatt önkormányzatuk ételosztást szervezett, amelyhez anyagi kiadásaik kapcsolódtak, és ennek 
vonatkozásában született két elnöki határozat.  
 
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: Megerősíti Elnök Úr szavait, kettő határozat született. 
 
Váradi Gábor: Megkérdezi dr. Hajdu-Harsányi Zoltánt, hogy nyújtson rövid tájékoztatást arról, hogy 
miért is születhetett elnöki határozat, miért nem kellett ülést összehívni emiatt. 
 
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: Kiegészítésként elmondja, hogy nem a veszélyhelyzetre való 
hivatkozással születtek meg az elnöki határozatok. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt 
azonban testületi ülést nem lehetett tartani, így minden testületi jogkört a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke gyakorolt a különböző jogosítványokat. Azonban itt annyival speciálisabb a helyzet, hogy nem 
a katasztrófavédelmi törvény rendelkezéseire figyelemmel hozta meg a döntéseit az elnök, hanem azért, 
mert a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata biztosít egy olyan lehetőséget 
minden nemzetiségi önkormányzat elnökének, hogy az át nem ruházható hatáskörök kivételével 
bármilyen nemű döntést meghozhat, ami a nemzetiségi önkormányzat működését érinti. Erről viszont 
utólagosan tájékoztatni szükséges a testületet. Ez esetben is erről volt szó, miszerint az említett 
ételosztás kapcsán merültek fel különböző költségek, és ezt kellett jóváhagyni. 
 
Lakatos Ernő elnök: Megköszöni a tájékoztatást. 
A napirend felett a vitát megnyitja. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás, a vitát lezárja. Kéri, hogy 
szavazzanak a tájékoztatás tudomásul vételéről. 

 
A Testület 5 igen szavazattal tudomásul veszi a tájékoztatást, 
és az alábbi határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-15/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy:  A Képviselő-testület utólagos tájékoztatása a halaszthatatlan nemzetiségi 

ügyekben meghozott elnöki döntésekről 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Javaslat a Képviselő-testület utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan nemzetiségi 
ügyekben meghozott elnöki döntésekről” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete - Miskolc 
Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának II. 
fejezet 4. pontja alapján - tudomásul veszi az utólagos tájékoztatást a Képviselő-testület két ülése 
közötti időszakban, a halaszthatatlan nemzetiségi ügyekben meghozott, a jelen határozat 1-2. számú 
mellékletét képező elnöki határozatok vonatkozásában. 
 
Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 
3. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Lakatos Ernő elnök: Az elmúlt időszak igazából a koronavírus járvány jegyében telt, amiatt nagyon 
sok rendezvényük elmaradt, amit az éves programjukba beterveztek. Egyetlen rendezvény tartottak 
meg, a tatárszentgyörgyi áldozatokról való megemlékezést. Tevékenységük jelentős részét ezen 
időszakban a korábban már említett melegétel osztás tette ki. A fő instruktorai Váradi Gábor és Oláh 
Gáspár képviselőtársai voltak, így felkéri őket, hogy számoljanak be az eseményről. A vitát megnyitja 
a napirend felett.  
 
Váradi Gábor: Elmondja, hogy a melegétel osztás kapcsán a szervezési feladatból vette ki a részét, 
tartotta a kapcsolatot a Népkonyhával, biztosította, hogy a programok zökkenőmentesek legyenek. A 
koordinációs feladat ellátásának Oláh Gáspár képviselőtársa volt a felelőse. Néhány igen komoly 
számadatot kíván ismertetni, mintegy jelzésképpen: több mint 42 ezer adag melegételt osztottak szét 
ebben az időszakban a város különböző pontjain. Megköszöni a miskolci önkormányzatnak, hogy 
busz és az edények biztosításával segítette tevékenységüket, de volt, hogy mosogatószert és kesztyűket 
is biztosítottak, illetve helyiséget a mosogatáshoz. A Népkonyha gondoskodott a melegételről, amelyek 
kiszállítását a rászorulók részére kollégáival végezték, próbálták ezt minél kevesebb kontakttal 
megoldani. A legnagyobb igény Lyukóban keletkezett, ott 600-800 adagot osztottak ki, de 
Bábonyibérc, Tetemvár, Muszkásoldal, Martintelep, Víkendtelep, Vasgyár, de a belváros egy része, 
valamint külterületeket is érintettek, mint a Bandzsalgó dűlő. Tehát nagyon sok területre jutottak el, 
sajnálja, hogy ezt nincs lehetőség tovább folytatni. Napi szinten szembesülhettek azzal a komoly 
szegénységgel, ami a városban tapasztalható. Sokszor a kollégáival maguk is meglepődtek, amikor egy-
egy olyan területre mentek, ahol enyhe túlzással a madár se jár. A vírus ideje alatt az oktatással 
kapcsolatban is próbáltak segítséget kérni, de ebben nem sikerült előrelépni. Az ételosztást azonban 
nagyon sikeresnek könyveli  el. Ezúton is megköszöni kollégáinak a hihetetlen hozzáállását mindehhez. 
A kezdeti nehézségeket gördülékeny munkavégzés váltotta egyik hétről a másikra. Az egyik 
legsikeresebb akciójuk volt az elmúlt években. 
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Oláh Gáspár: Megerősíti Váradi képviselőtársa szavait. Szintén megköszöni az Önkormányzat által 
nyújtott segítséget. Kiegészítésként elmondja, hogy a kapott segítségen túl, saját lehetőségeiket is 
beletették, megmozgatva ismerőseiket is.  
 
Váradi Gábor: A program lebonyolítása több százezer forintba került, melyet több forrásból sikerült 
megvalósítani.  
 
Lakatos Ernő elnök: Szintén megköszöni minden munkatársnak, képviselőtársainak az áldozatos 
munkáját, hogy az egészségüket sem féltve végezték ezt a nemes tevékenységet. Váradi képviselőtársa 
már érintette az anyagiakat, melyet kiegészít annyival, hogy az Önkormányzat egy zárt kisbuszt 
bocsátott a rendelkezésükre, melyet tankolt is. Az e mellett működő négy személygépjárművet külső 
segítséggel tudták működtetni. Jó ideje dolgozik a nemzetiségi önkormányzat szolgálatában, de még 
ilyen nagymértékű munkájuk nem volt.  
Az elmúlt időszak eseményei között meg kell említenie a Kőhalmi Teremtornát, amely 2020. február 
közepén ért véget. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Kispályás Labdarúgó Csapata 64 csapatból a 4. helyen végzett a téli teremtornán. Ez 2019 októberétől 
2020 februárjáig tartott. 
Szintén a vírusidőszak ideje alatt, a települési önkormányzat segítségével, vízosztásban is közre tudtak 
működni. 1000 literes tartályból három is kihelyezésre került például Lyukóvölgyben, melyet minden 
nap lajtos kocsival töltöttek. A vírus miatt a higiéniára különösen oda kellett figyelni, így óriási segítség 
volt az ott lakóknak, hogy nem kellett akkora utat megtenniük a vízért. Sajnos ezt már nem tudják 
folytatni, noha nagy szükség lenne rá.  
Megállapítja, hogy nincs kérdés, észrevétel, így kéri, szavazzanak az elmúlt időszak eseményeiről 
történő beszámoló elfogadásáról.  

 
A Testület 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót, és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-16/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – 2020. tavasz 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
2020. tavaszi eseményekről szóló beszámolót az alábbiak szerinti programokkal: 

 2020 februárjában befejeződött Kőhalmi Teremtorna, 
 2020. tavasza – a koronavírus járvány idején tett intézkedések. 

 
Felelős: Elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
4. napirend:  Javaslat 2020. nyári programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Lakatos Ernő elnök: Miskolc városában működő nemzetiségi önkormányzatok már évek óta 
megrendezik a Nemzetiségi Horgászversenyt. Eddig minden évben részt vettek rajta. Javaslata, hogy 
a 2020. július 11-én megrendezésre kerülő horgászversenyen önkormányzatuk vegyen részt. Ezen 
program keretén belül felkérést kaptak arra, hogy a főzésért legyenek a felelősek, melyet örömmel 
vállaltak. A feladat végrehajtására Oláh Gáspárt jelöli ki felelősnek. Kéri, szavazzanak a javaslat 
elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2020. évi költségvetésből biztosítják. 
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A Testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-17/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy: Nemzetiségi Horgászverseny – 2020. 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 
július 11. napján több nemzetiségi önkormányzattal közösen ismét megrendezi a Nemzetiségi 
Horgászversenyt, és a főzéssel kapcsolatos felkérésnek eleget tesz.  
 

2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2020. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:     Elnök 
Végrehajtásban közreműködő: Oláh Gáspár képviselő 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:     azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Minden május 1-jén önkormányzatuk családi majálist szervez az Avason. A 
koronavírus és velejáró intézkedések miatt idén ezt nem tudták megvalósítani. Önkormányzatuk 
számára ez hatalmas program, amely nagyobb tömeget mozgat meg a városban. Ennek keretében sor 
szokott kerülni főzőversenyre, amelyhez biztosítják az alapanyagokat. Javaslata, hogy 2020. évben a 
nyár folyamán kerüljön még sor a családi nap megszervezésére. Kéri, szavazzanak a javaslat 
elfogadásáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2020. évi költségvetésből biztosítják.  

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-18/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy: Családi nap szervezése – 2020 nyara 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020 
nyarán családi napot rendez. 
 

2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2020. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: A Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Esélynövelő nyári tábort szervez 
2020. évben is. Ezúton is szeretné megköszönni Polgármester Úrnak, Alpolgármester Asszonynak és 
Jegyző Úrnak a támogatást. A táboroztatás során résztvevők száma még pontosan nem ismert, mert 
nagyban függ a támogatási források mértékétől. Jelenleg 40-50 fő részére /gyermek felnőtt kísérettel 
együtt/ tudják kigazdálkodni a forrást 2020. július 13-tól 5 napra Nyírgyulajon. Elmondja, hogy erre a 
nyári táborra azért van szükség, mert az iskolának körülbelül 2 hónapja vége, legalábbis olyan szinten, 
hogy a vírus miatt a gyerekek be vannak zárva a házba, lakásba. Sok megkeresés érkezett feléjük, hogy 
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a roma önkormányzat nem szervez-e valami elfoglaltságot a gyerekek részére, mert nagy igény lenne 
rá. Önkormányzatuk kulcsfontosságúnak tartja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
nevelés-oktatásában és szabadidejük hasznos eltöltésében segítséget nyújtson. A nyári szünet ideje alatt 
ezen gyermekek veszélyeztetettsége növekszik, mert megszűnik az iskolai elfoglaltságuk, a rendszeres 
nevelői háttér. A tervezett táborban résztvevő gyermekek a szegregált területekről érkeznének, ahol 
napi szinten jelen van a mélyszegénység, ezt önkormányzatuk is észleli. Képviselőtársaival közösen 
mindent megtesznek azért idén is, hogy ezt a tábort meg tudják valósítani. Célul tűzték ki a csellengés 
kialakulásának megakadályozását, a társadalmi beilleszkedés és együttélés elősegítését, az alapvető 
szociális és higiéniai kulturális szokások kialakítását, a roma származású gyerekek identitástudatának 
erősítését.  

09:00 órakor Váradi Gábor testületi tag távozik az ülésről,  
így a jelenlévő tagok száma 4 főre módosul. 

 
Lakatos Ernő elnök: Hangsúlyozza tehát, nevelési és oktatási célból kívánják megszervezni a tábort. 
Megállapítja, hogy nincs észrevétel. Kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról, valamint arról, hogy a 
felmerülő költségeket a 2020. évi költségvetésből biztosítják. 
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-19/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy:  Esélynövelő nyári tábor szervezése 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 

július 13.-17. között Esélynövelő nyári tábort szervez Nyírgyulajon. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
5. napirend:  Egyebek 
 
Lakatos Ernő elnök: Korábbi napirendi pont kapcsán említésre került a Kőhalmi Kupa, amellyel 
kapcsolatban merültek fel kiadások, illetve az év során még lesz nevezési díj. Kéri, szavazzanak arról 
a javaslatról, hogy a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Csapatának nevezési díjait a 2020. évi 
költségvetésből biztosítják.  

 
A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-20/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy:  Kőhalmi Kupán való nevezési díj biztosítása 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 
évben a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Csapatának nevezési díjának kiadásait a 2020. 
évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Javaslata, szavazzanak arról, hogy a Baross Gábor utcai irodájuk működésének 
elősegítése okán irodaszer beszerzésére és számítógép javítására került sor, melynek költségeit a 2020. 
évi költségvetésükből biztosítottak.  
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-21/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy:  Irodaszer beszerzés és számítógép javítás 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Miskolc, Baross Gábor utcán lévő irodahelyiség működésének elősegítése okán irodaszer 
beszerzésének és számítógép javításának kiadásait a 2020. évi költségvetése terhére 
biztosította. 
 

Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Szintén irodájuk zavartalan működtetéséhez járult hozzá az, hogy számítógép 
vásárlásra is sor került, melynek költségeit a 2020. évi költségvetésből biztosították. Kéri, szavazzanak 
a javaslat elfogadásáról, amellyel elfogadják a vásárlást és a vele járó költségeket. 
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-22/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy:  Számítógép vásárlás 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a Miskolc, Baross Gábor utcán lévő irodahelyiség zavartalan működtetéséhez 
számítógépet vásárolt, melynek kiadásait a 2020. évi költségvetése terhére biztosította. 
 

Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
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Lakatos Ernő elnök: Most intézték el, hogy a jövő hét folyamán bekötik az irodában az internetet, 
ami már meglehetősen időszerű volt, mert ennek hiányában már nem lehet irodát működtetni. Kéri, 
szavazzanak a javaslat elfogadásáról, miszerint a Miskolc, Baross Gábor utcai irodahelyiségben internet 
szolgáltatásra fizetnek elő a Vodafone szolgáltatónál, melyet a mindenkori költségvetésből biztosítanak.  
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-23/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy:  Internet szolgáltatásra való előfizetés jóváhagyása 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a Miskolc, Baross Gábor utcán lévő irodahelyiség zavartalan működtetéséhez 
internet szolgáltatásra fizet elő a Vodafone szolgáltatónál, melynek kiadásait a mindenkori 
költségvetése terhére biztosítja. 
 

Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Felhívja Elnök Úr figyelmét, hogy a szolgáltatói szerződésből egy 
másolati példány leadása szükséges lesz a Pénzügyi Osztály részére. 
 
Lakatos Ernő elnök: Természetesen így járnak el. 
Kéri, szavazzanak arról, hogy az önkormányzatuk tulajdonában lévő négy mobiltelefont az alábbi 
testületi tagok használják, név szerint: Lakatos Ernő, Bozik János, Váradi Gábor és Váradi Béla.  
 
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-24/2020. (VI.26.) határozata: 
 
Tárgy:  Mobil készülékek használatának jóváhagyása 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a tulajdonában lévő négy mobiltelefont az alábbi testületi tagok használják: 

 Lakatos Ernő, 
 Bozik János,  
 Váradi Gábor és 
 Váradi Béla. 

 
Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 
 
  



10 

 
Lakatos Ernő elnök: Megállapítja, hogy nincs kérdés, javaslat. Megköszöni a jelenlévők munkáját és 
az ülést 9 óra 08 perckor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Lakatos Ernő Bozik János 
 elnök jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 Sipos Melinda Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 

 


