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Miskolc Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
808.126-10/2020. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. szeptember 7. 

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 Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének I. féléves módosítására 
Előterjesztő: Elnök 
 
2.  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 
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3.  Javaslat 2020. őszi-téli programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 
 
4.  Egyebek 
 
 
 
1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. 

évi költségvetésének I. féléves módosítására 
 
Lakatos Ernő elnök: Az előterjesztés rövid ismertetésére felkéri az előterjesztést képviselőjét. 
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: A nemzetiségi önkormányzat bevétele 4 millió 780 ezer forint volt, és 
ez módosult 7 millió 666 ezer forinttal, ami összesen 12 millió 446 ezer forint, tehát a 2020. I. félévében 
ennyi bevétel érkezett, az anyag részletesen tartalmazza, hogy milyen forrásokból. Ezt a bevételt 
osztották szét kiadásokra, amit a korrekció maga tartalmaz részleteibe menően. 
 
Lakatos Ernő elnök: Megköszöni a tájékoztatást. 
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-25/2020. (IX.07.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 
I. féléves módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének I. féléves módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RO-3/2020. 
(II.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi módosított költségvetését 
      10.006.086 Ft Költségvetési bevétellel 
      12.446.237 Ft Költségvetési kiadással 
        2.440.151 Ft Költségvetési egyenleggel 
   Ebből:   2.440.151 Ft működési egyenleggel 
 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételével 2.440.151 Ft összegben finanszírozza.” 
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2.  A határozat 2.2., 2.3. és 2.4. pontjainak mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 
2.1 A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.   
2.2. A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.   
2.3. A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.   
 

3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 
 
4.  A költségvetési határozat 2020. szeptember 8. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
2. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Lakatos Ernő elnök: A vírushelyzet, ami ismét felütötte a fejét, az kicsit átírta a programsorozatukat. 
A legfontosabb dolgot, amit mindenképpen szerettek volna, sikerült megszervezni. 2020. június 13-
án indult az Esélynövelő Nyári Tábor, amelynek keretében hátrányos helyzetű gyerekeket vittek el 
táborozni. Hiába szerették volna minél nagyobb körben megvalósítani, végül 40 gyermekkel és 8 
felnőttel tudták megszervezni tábort, a költségvetésük adta lehetőséget figyelembe véve. Ezúton is 
köszönik a lehetőséget és a segítséget Polgármester Úrnak, Alpolgármester Asszonynak és Jegyző 
Úrnak, hogy támogatták a tábort. Nyírgyulajon sikerült mindezt megszervezni, napi ötszöri 
étkeztetéssel. A programok nagyon színesek voltak, versenysportok, szabadidős tevékenység, 
készségfejlesztő foglalkozások, tehát minden adott volt ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. 
Megjegyzi, a visszajelzések is ezt támasztják alá.  
Elmondja, hogy minden év május 1-jén majálist szoktak szervezni. Erre az idén, ebben az időpontban 
nem volt lehetőség. Ezt a programot áttették 2020. augusztus 22-re, és átkeresztelték Nyárbúcsúztató 
Roma Nappá. Főelem volt itt is a főzőverseny és a gyermek programok. Ez utóbbi keretében volt lufi 
hajtogatás, arcfestés, osztogattak vattacukrot. A főzőverseny alkalmával felvonult a roma gasztronómia 
minden ága, melyek mind nagyon finomak voltak, akadtak igazi különlegességek még számára is. Volt 
még roma autentikus zenekar és tánc. Összességében nagyon látványos, színes és szórakoztató 
program volt. Megköszöni képviselőtársainak a közreműködést. Körülbelül 200-250 fő vett részt, jelen 
volt Fodor Zoltán képviselő úr is.  
Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e még valami program, rendezvény, amiről be szeretnének 
számolni a napirendi pont keretén belül? 
 
Váradi Gábor: Szeretné kiemelni, hogy a nyár folyamán is folyamatosan működött az irodájuk. 
 
Lakatos Ernő elnök: Köszöni az emlékeztetést, megerősíti Váradi képviselőtársa szavait. Napi 8-10 
órában dolgoznak az irodában, ha valaki megkéri őket, maradnak tovább is szükség szerint.  
2020. augusztus 2. napján emlékeztek meg a Roma holokauszt áldozatairól, szentmise keretében a 
Mindszenti templomban. Az egyik alapítvánnyal közös megemlékezéssel, gyertyagyújtással emlékeztek 
meg az áldozatokról.  
Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az elmúlt időszak 
eseményeiről, 2020. év nyaráról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 
A Testület 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót, és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-26/2020. (IX.07.) határozata: 
 
Tárgy:  Elmúlt időszak eseményeiről beszámoló – 2020 nyara  

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására” tárgyú előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. év 
nyaráról szóló szóbeli beszámolót elfogadja az alábbi tartalommal: 
 

• 2020. június 13-16. Esélynövelő Nyári Tábor megszervezése, 

• 2020. augusztus 2. Roma holokauszt áldozatairól való megemlékezés a Mindszenti 
templomban, 

• 2020. augusztus 22. Nyárbúcsúztató Roma Nap megszervezése főzőversennyel és 
gyermekprogramokkal. 

 
Felelős:  Elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
3. napirend:  Javaslat 2020. őszi-téli programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Lakatos Ernő elnök: Nagy volumenű programjaik megszervezésének előkészületeiről szeretné, ha 
hoznának előzetesen határozatot. Az egyik ilyen a Karácsonyi Gyertyaláng Programsorozat, amelynek 
keretén belül szervezik meg minden évben a Szeretet Karácsony elnevezésű gyermekrendezvényt. 
Tavaly mintegy 300 gyermek vett rajta részt a Ady Endre Művelődési Házban. Hasonlót vagy 
ugyanilyet terveznek erre az évre is. Úgy szokták, hogy az időpontja a téli szünet előtt 2-3 nappal 
legyen, hogy semmiképp se ütközzön az iskolai, óvodai ünnepségekkel. Előzetesen természetesen 
írnak az iskoláknak, óvodáknak, és a gyerekek a pedagógusokkal együtt érkeznek az ünnepségre. 
Megjegyzi, a részvételi szándékot előre szokták egyeztetni, és ennek a részvételi számnak megfelelően 
állítnak össze a gyerekek részére ajándékcsomagot. 
Az ünnepek alatt még szintén szokásuk ételosztást szervezni, több helyszínen és több alkalommal. 
Önkormányzatuk életében ez már hosszú évekre visszamenő hagyomány, az egyik legkaritatívabb 
munkájuk. Óriási öröm az, amit ilyenkor átélnek kollégáival. Idén is legalább 6 főzést terveznek, 
amelyet az ünnepek előtt, alatt, között és után terveznek időben szétosztani.  
Az őszi-téli tervezhető programok vonatkozásában elmondja, úgy látszik, a vírus ismét felüti a fejét. A 
tavaszi ilyen időszakban önkormányzatuk ételt osztott a telepeken. Most is szeretnék felvenni a 
kapcsolatot a népkonyhával, hogyha ismét olyan komolyra fordul a helyzet, mint előzetesen, akkor 
ismét szeretnék ezt a tevékenységet végezni, hogy a telepekre szállítanák az ételt. Összesen 35-40 ezer, 
napi 800 adag ételt osztottak ki, ami elmondhatatlan segítség volt az ott élők számára. Az autóval való 
szállításhoz egy kisbusszal segített a települési önkormányzat, de a többi négy, az saját tulajdonuk volt.  
 
Váradi Gábor: Azt az észrevételt szeretné tenni, hogy jó lenne, ha a települési önkormányzat nem a 
vírus kellős közepén kezdene el foglalkozni ezekkel a telepekkel, hanem akár most is tehetnének 
intézkedéseket. Példaként hozza fel a tisztítószer, fertőtlenítőszer és egyéb más eszközök osztását a 
telepeken, mindezt annak érdekében, hogy időben történjen az intézkedés, megelőzés. Az látszik, hogy 
egyre erőteljesebben terjed a vírus, ami, ha bekerül egy cigány telepre, akkor óriási károkat, pusztítást 
fog okozni. Elmondja, hogy nagyon sok roma ember tartós betegségekben szenved, és ha ez a vírus 
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oda bekerül, akkor nagyon komoly, végzetes károkat tud okozni. Kéri az Önkormányzatot, hogy 
tegyen meg minden óvintézkedést ezeken a területeken, és ne már csak akkor, amikor már késő lesz. 
Hallották, hogy az Önkormányzat kapott több százmillió forintot az államtól ezeknek a költségeknek 
a megtérítésére is. Jó lenne, ha ebből ezekre a területekre is több jutna.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megköszöni a felvetést, amellyel egyetért. Elmondja, hogy önkormányzatuk 
felajánlja a segítségét mindenben, amit a települési önkormányzat megkér, tehát segítő kezet nyújtanak 
akár az kiosztásban, akár a kihordás tekintetében. Ahogy Váradi képviselőtársa is említette, jó lenne a 
dolgoknak elébe menni, és már megelőző jelleggel cselekedni. Megjegyzi, napról-napra több a 
fertőzött. Elmondja, hogy a vírus ideje alatt Polgármester Úrral sikerült egy olyan egyeztetést 
lefolytatni, hogy három 1000 literest vizes ballont vittek ki területre, ami most is nagyon jó lenne. 
Lyukón van olyan terület, ahol 3 km-ről hordják a vizet. Amennyiben ez a vírus megint komolyra 
fordul, akkor a higiéniára még jobban oda kell figyelni. Korábban is azért léptek a dologban, hogy 
minél közelebb legyen az emberekhez a víz. A vízműnél minden nap töltötték a tartályokat, így a 
közelben volt az ottaniaknak, tudtak tisztálkodni, nem kellett kilométereket járniuk a vízért. 
Hangsúlyozza, nagyon jó lenne, ha ezt most is meg tudnák oldani. Ebben kérik Polgármester Úr és az 
Önkormányzat segítségét.  
 
Váradi Gábor: Kéri, hogy ezt a témát az „Egyebek” napirendi pont keretén belül is vegyék elő, mert 
ez most aktuális kérdés. 
 
Sipos Melinda: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a jegyzőkönyvön keresztül nem tudnak 
Polgármester Úrnak üzenni. Ilyen szándékkal érdemes lenne Polgármester Úrral egyeztetni időpontot, 
és ezt vele megbeszélni, ahogy korábban is.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megköszöni a tájékoztatást, egyeztetni fognak Polgármester Úrral. 
 
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: Az imént felvetődött a tisztítószer kapcsán, hogy amennyiben azt a 
települési önkormányzat adja, és ezt a nemzetiségi önkormányzat szétosztja, az rendben van. Azonban, 
ha ilyet vásárolnak, azt nem fogják tudni elszámolni.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megköszöni a kiegészítést, és elmondja, hogy nem terveznek saját 
költségvetésükből ilyeneket vásárolni. Azt szerette volna hangsúlyozni, hogyha a nagy önkormányzat 
ilyesmit tervez, ők segítő kezet nyújtanak.  
 
Váradi Gábor: Javasolná, hogy amennyiben a vírushelyzet engedi, akkor szervezzenek egy Országos 
Roma Kupát az ősz folyamán, ahogy minden évben.  
 
Lakatos Ernő elnök: Amennyiben fociról van szó, akkor a Kőhalmi Kupának a nevezése kapcsán is 
érdemes lenne határozatot hozniuk.  
A napirendi pont keretében szeretné, ha határozatot hoznának először a Karácsonyi Gyertyaláng 
Programsorozat 2020. megszervezéséről, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2020. évi 
költségvetésből biztosítják. Időtartama ez év novemberétől 2021. január végéig tartana, rajzpályázattal, 
Szeretet Karácsony rendezvénnyel, adomány gyűjtő ponttal és ételosztással. 
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-27/2020. (IX.07.) határozata: 
 
Tárgy:  Karácsonyi Gyertyaláng programsorozat – 2020. 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben 
is megrendezi a Karácsonyi Gyertyaláng Programsorozatot 2020. november eleje – 2020. január vége 
között az alábbi tartalommal: 

• rajzpályázat, 

• Szeretet Karácsony rendezvény, 

• adománygyűjtő pont működtetése, 

• ételosztás. 
 
2. A Képviselő-testület a programsorozat során felmerülő költségeket a 2020. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Kéri, szavazzanak az Országos Roma Futball Kupa megszervezéséről 2020 
őszén a 2020. évi költségvetésük terhére.  
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-28/2020. (IX.07.) határozata: 
 
Tárgy:  Országos Roma Futball Kupa - 2020. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020 őszén Országos Roma Futball 
Kupát szervez.  
 
2. A rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költségeket a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Kéri, szavazzanak arról, hogy önkormányzatuk focicsapata a Kőhalmi Kupán 
2020. október – 2021. március közötti időszakban részt vesz, és ennek a felmerülő költségeit a 2020. 
évi költségvetéséből biztosítják. 
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-29/2020. (IX.07.) határozata: 
 
Tárgy:  Kőhalmi Kupán való részvétel – 2020-2021. 
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Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. 
október – 2021. március időszakban megrendezésre kerülő Kőhalmi Kupán részt vesz, a részvétellel 
kapcsolatban felmerült költségeket a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
4. napirend:  Egyebek 
 
Lakatos Ernő elnök: A Romano Theatro roma színház megkereste, miszerint készítenek egy filmet 
az auschwitzi romák meghurcolásáról. Tudomása szerint a világon nem készült még egy ilyen témájú 
film, civil főszereplőkkel. Már egy-két jelenet erejéig látott belőle nyersanyagot, és majd ha elkészül, a 
zenei aláfestéssel, lélegzetelállító lesz. Megjegyzi, nem százezrekről, hanem milliókról szól. Roma a 
rendező és a szereplők is, régi, hagyományos roma zene szól majd, nagy híre lesz még ennek. A filmet 
támogatásokból tudják finanszírozni, így javaslata, hogy önkormányzatuk is járuljon hozzá az 
létrehozásához 50 ezer forinttal. 
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-30/2020. (IX.07.) határozata: 
 
Tárgy:  Romano Theatro filmkészítésének támogatása 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a Romano Theatro roma színház az auschwitzi romák meghurcolásáról szóló 
film készítését támogatja 50.000 /azaz ötvenezer/ forinttal a 2020. évi költségvetés terhére.  
 

Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Felhívja Elnök Úr figyelmét, hogy támogatásról van szó, támogatási 
szerződést szükséges kötniük majd, és a szerződésben rögzített időben el is kell a támogatási összeggel, 
számlával számolnia a színháznak.  
 
Lakatos Ernő elnök: Köszöni a tájékoztatást, figyelemmel lesznek az előírtakra.  
Korábbi testületi ülésük alkalmával döntés született a Baross utcai irodájuk internet szolgáltatására 
vonatkozóan. A júniusi határozat a Vodafone szolgáltatót nevesíti. Azóta folytattak tárgyalást ezzel és 
más szolgáltatóval is, és arra jutottak, hogy abba az irodába egy szolgáltató sem tud bekötni internetet. 
Nem tudja mi ennek az oka, Miskolcon belül ilyenről még nem hallott. A korábbi tervtől eltérően, így 
a Telenornál mobilnetre fizetnek elő. Kéri, szavazzanak a korábbi határozat módosításáról, miszerint 
a Miskolc, Baross Gábor utcai irodahelyiségben mobilinternet szolgáltatásra fizetnek elő a Telenor 
szolgáltatónál, melyet a mindenkori költségvetésből biztosítanak.  
 

A Testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-31/2020. (IX.07.) határozata: 
 
Tárgy:  Internet szolgáltatásra való előfizetés jóváhagyása, a RO-23/2020. (VI.26.) határozat 

módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy a Miskolc, Baross Gábor utcán lévő irodahelyiség zavartalan működtetéséhez mobilinternet 
szolgáltatásra fizet elő a Telenor szolgáltatónál, melynek kiadásait a mindenkori költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Váradi Gábor: Tájékoztatásként elmondja, hogy a mobiltelefonok hűségideje hamarosan lejár. 
Megjegyzi, az elmúlt időszakban minden képviselő maga fizette a készülékeket. Mindenki jelezte, hogy 
új készülékre lenne szüksége, mert a régiek elhasználódtak, így készülékcserére lenne szükség. A 
szolgáltatóknál általában úgy van, hogy 17-18 hónapos futamidőre adják a készülékek díját.  
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Nincs erre lehetőség. Csak éven belüli, tehát maximum egy éves 
időtartamra van mód, vagy egyszerre kifizetik. Hangsúlyozza, a nemzetiségi önkormányzat nem 
vállalhat költségvetési éven túli adósságot. Azt szükséges megnézniük, hogy mekkora összeg áll erre 
rendelkezésükre.  
 
Váradi Gábor: Akkor képviselők egy részének cserélnék csak le idén, akiknek már halaszthatatlan, a 
többieknek pedig a következő költségvetési éven a készülékét. 
 
Lakatos Ernő elnök: Ezt járható útnak találja.  
Kéri, szavazzanak három mobiltelefont vásárlásának jóváhagyásáról, valamint arról, hogy a 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-32/2020. (IX.07.) határozata: 
 
Tárgy:  Mobil készülékek vásárlása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
három mobiltelefon vásárlását a 2020. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős:  Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:  azonnal 
 
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Elmondja, hogy a régi készülékeket, ami esetleg a leltárjukban 
szerepelhet, azokat időszerű leselejtezni.  
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Váradi Gábor: Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy 2020 novemberében a közfoglalkoztatottak 
kapcsán ismét szükséges pályázatot beadniuk.  
 
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: A nyári táborral kapcsolatban beszélték már telefonon, hogy a 
személyszállítási szerződéshez a három árajánlat rendben van, ahhoz készíti a szerződést, azonban 
maga a táboroztatással kapcsolatos szerződéshez ez hiányzik.  
 
Lakatos Ernő elnök: Váradi képviselőtársa pedig már felvette velük a kapcsolatot, tudják, hogy addig 
nem kapnak pénzt.  
 
Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán: Csak jelezni kívánta, hogy amíg nem érkezik meg a három árajánlat, 
addig nem tudja indítani a szerződést.  
 
Hegedűsné Asztalos Ildikó: Azért is lenne fontos, mert már két hónapja itt van a számla, és már 
jócskán lejárt a fizetési határidő.  
 
Lakatos Ernő elnök: Köszöni a tájékoztatást.  
Megállapítja, hogy nincs több kérdés, javaslat. Megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 9 óra 15 
perckor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Lakatos Ernő Bozik János 
 elnök jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 Sipos Melinda Dr. Hajdu-Harsányi Zoltán 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
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Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 

 


