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Miskolc Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
105.067-5/2022. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. június 30. 

napján 09 óra 23 perces kezdettel tartott rendkívüli testületi üléséről, a Polgármesteri 
Hivatal Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály tárgyalójában.  

 
Jelen vannak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 
 Lakatos Ernő elnök, Oláh Gáspár, Váradi Gábor képviselő 
 
Távol maradt: Bozik János elnökhelyettes, Váradi Béla képviselő 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Dr. Maksa Bence Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző,  

a jegyző képviseletében 
Sipos Melinda Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati ügyintéző 
Klamancsek Anita Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 5 képviselőjéből 3 fő 
megjelent, a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. A rendkívüli ülés összehívására azért került 
sor, mert a döntés meghozatala önkormányzatuk érdekéből nem halasztható a következő, őszi rendes 
ülésére. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát javasolja megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a 
javaslat elfogadásáról. 

 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal megbízta Sipos 
Melindát a jegyzőkönyvvezetéssel. 

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

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
megválasztotta Oláh Gáspárt a jegyzőkönyv-hitelesítői 
feladat ellátására. 

 
 
Lakatos Ernő elnök: Ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi pontot. Kéri, hogy szavazzanak a 
meghívó szerinti napirend elfogadásáról. 

 
A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 

 
 
Napirendi pont: 
 
1.  Javaslat az Esélynövelő nyári tábor szervezésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 
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1. napirend:  Javaslat az Esélynövelő nyári tábor szervezésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

 
Lakatos Ernő elnök: Elmondja, hogy korábbi ülésük alkalmával döntöttek ugyan tábor kapcsán, 
melyet közösen szerveznek az „Egy Mindenkiért - Mindenki Egyért” a Hátrányok Ellen Országos 
Egyesülettel. Akkor úgy döntöttek, hogy 400 ezer forinttal támogatják a tábort. Közben érkeztek 
önkormányzati képviselőktől támogatási javaslatok, és emiatt volt szükséges a rendkívüli ülés 
összehívása. Az előző döntés alkalmával megszavazott összeg kiegészítésre kerül Polgármester Úr, és 
az önkormányzati képviselők támogatásával.  
A napirend feletti vitát megnyitja. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítenivalója. 
 
Dr. Maksa Bence: Úgy pontosítaná az elhangzottakat, hogy nem az Esélynövelő nyári tábort 
támogatja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, hanem közvetlenül közreműködnek a tábor 
megszervezésében, a vonatkozó költségeket pedig önkormányzatuk biztosítja, nem pedig az 
Egyesületen keresztül valósítja meg.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megismétli Maksa Úr szavait, a felmerülő szállásköltségeket biztosítják.  
 
Váradi Gábor: Összefoglalva, önkormányzatuk nyári tábort szervez. 
 
Dr. Maksa Bence: Igen, így a legegyszerűbb, átfogó megfogalmazás. Amennyiben egyéb költség is 
felmerülne, nem lenne célszerű a határozatban kitérni a kiadás részletére. Érdemes lenne úgy 
megfogalmazni, hogy a tábor során felmerülő költségeket részben a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat biztosítja.  
 
Váradi Gábor: Szerinte arról hozzanak határozatot, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 
Esélynövelő nyári táborát az elmúlt évekhez hasonlóan megszervezi. A költségek pedig a szerződésnek 
és egyéb dolgoknak megfelelően legyenek. 
 
Lakatos Ernő elnök: Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, 
szavazzanak az imént ismertetett formában a határozati javaslat elfogadásáról.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-20/2022. (VI.30.) határozata: 
 
Tárgy: Esélynövelő nyári gyermektábor szervezése – 2022 nyara 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Esélynövelő nyári tábort szervez az „Egy Mindenkiért - Mindenki Egyért” a Hátrányok Ellen 
Országos Egyesülettel közösen. 
 

2.  A Képviselő-testület a tábor kapcsán felmerülő költségek egy részét a 2022. évi 
költségvetésből biztosítja. 
 

3. Az elnök felhatalmazást kap a szerződés előkészítésére, illetve aláírására. 
 

Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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Lakatos Ernő elnök: Megállapítja, hogy az ülés végére értek. Megköszöni a jelenlévők munkáját és 
az ülést 09 óra 28 perckor bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Lakatos Ernő Oláh Gáspár 
 elnök jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 Sipos Melinda Dr. Maksa Bence 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 

 


