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Miskolc Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
105.067-12/2022. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. november 25. 

napján 08 óra 30 perces 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 és Váradi Gábor testületi tag 
 

Később érkezett: Váradi Béla testületi tag 
 

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 
Csikászné Serfőző Mónika Belső Ellenőrzési Osztály, osztályvezető 
Klamancsek Anita Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
Szántóné Pásztor Ibolya Pénzügyi Osztály, számviteli ügyintéző 
Dr. Bíró Dániel Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző, 
 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 5 képviselője közül 
megjelent 4 fő, a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát 
javasolja megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megbízta Sipos 
Melindát a jegyzőkönyvvezetéssel. 

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

A Képviselő-testület 3 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 4 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
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Napirendi pont: 
 

1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének III. negyedéves módosítására 

Előterjesztő: Elnök 

 
2.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi 

kockázatelemzésének elfogadására, eredményének jóváhagyására 

Előterjesztő: Jegyző 

 

3. Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Elnök 

 

4.  Javaslat 2022. év végi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 

 

5. Egyebek 

 

1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 
évi költségvetésének III. negyedéves módosítására 

 
Lakatos Ernő elnök: Átnézték a módosításokat, az abban szereplő összegeket, amelyekkel egyetért. 
Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kiegészíteni valója. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.  
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-27/2022. (XI.25.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 
III. negyedéves módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi  

 költségvetésének III. negyedéves módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
RO-3/2022. (III.9.) 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 2022. évi módosított költségvetését 
   15.616.596 Ft Költségvetési bevétellel 
   18.600.642 Ft Költségvetési kiadással 
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     2.984.046 Ft Költségvetési egyenleggel 
    Ebből:   2.984.046 Ft működési egyenleggel 
 

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételével 2.984.046 Ft összegben finanszírozza.” 

 
2.  A határozat 2.2, 2.3, 2.4. és 2.5. pontjainak mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 

A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.   
A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.   
A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.   
A határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép.   

 
3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 
 
4.  A költségvetési határozat 2022. november 26. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal  

 
/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
 
2. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 

évi kockázatelemzésének elfogadására, eredményének jóváhagyására 
 
Lakatos Ernő elnök: Az előterjesztés ismertetésére megadja a szót Osztályvezető Asszonynak. 
 
Csikászné Serfőző Mónika: A Belső Ellenőrzési Osztály ez évben minden nemzetiségi 
önkormányzatot ellenőrzött. Osztályának van egy kockázatelemzési metódusa, ami alapján azt 
elemezték le, és az előterjesztés maga is arról szól, hogy 2023. évben nem kerül sor az ellenőrzésre. 
Röviden összefoglalva, erről szól az előterjesztés. 
 
Lakatos Ernő elnök: Megköszöni a tájékoztatást Osztályvezető Asszonynak. A vitát megnyitja a 
napirend felett. Megállapítja, hogy nincs kérdés, észrevétel, lezárja a vitát. Kéri, szavazzanak az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.  
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-28/2022. (XI.25.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
kockázatelemzésének elfogadására, eredményének jóváhagyására” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza:  
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi 

kockázatelemzésének elfogadása, eredményének jóváhagyása  
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Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
2023. évi kockázatelemzést és eredményét, miszerint 2023. évben ellenőrzés tervezésére nem kerül sor. 
 
Felelős:   Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Belső Ellenőrzési Osztály 
Határidő: azonnal 
  
 
 
3. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Lakatos Ernő elnök: A legutóbbi ülésük szeptemberben volt, az azt követő eseményekről kíván 
beszámolni. 
2022. szeptember 11. napján került megrendezésre a máriapócsi zarándoklat, melyet, mint minden 
évben, így idén is megszerveztek. Három autóbusszal, mintegy 160 fővel utaztak. Elmondja, hogy a 
népe, a roma közösség, nagyon igényli azt, hogy ezt az utat önkormányzatuk minden évben 
megszervezze. Megjegyzi, még több buszt is meg tudtak volna tölteni, de erre sajnos a pénzügy 
helyzetük nem adott lehetőséget. Nagyon jól programok voltak, melyen mindenki jól érezte magát, 
számtalan ilyen jellegű visszajelzés érkezett hozzájuk.  
2022. november 3-án emlékeztek meg a roma gyilkosságsorozat áldozataira, gyertyagyújtás és 
koszorúzás keretében, az irodájuk előtti emléktáblánál.  
Amiről még mindenképpen szeretne beszélni, az az ételosztás, miszerint minden szombaton az 
Újgyőri főtéren melegételt osztanak. Hangsúlyozza, ezt legfőképp adományokból tudják megvalósítani. 
2021. december 3. óta minden szombaton kint vannak. Tájékoztatásként elmondja, hogy már meg is 
kérte a területfoglalási engedélyt 2023. január végéig. Minden héten, minden nap azon dolgoznak, hogy 
vállalkozókat, egyéni felajánlásokat tudjanak intézni. Volt olyanra is példa, hogy egy nyugdíjas 
szegényasszony egy csomag ételízesítővel hálálta meg a gondoskodást. Elmondja, hogy vasárnap nincs 
népkonyha, nem tudnak hol enni az emberek, és ez a szombati melegétel is nagyon kevés. Az emberek 
már családostul jönnek. Kiemeli, hogy ezen árak mellett egyre nehezebb az ételosztás megszervezése, 
egyre nehezebb összeszedni az alapanyagokat, a pénzeket, melyből meg tudják oldani. Eddig nagyon 
szerencsések voltak, még Kanadából is érkezett felajánlás. Megjegyzi, ezért is jó a Facebook, vagy 
amikor bejelentkeznek Live-ba, mert azért csinálják, hogy minél több ember lássa, minél több 
mindenkihez eljusson, és minél több ember el tudjon gondolkozni ezen. Vannak pozitív visszajelzések 
is a karitatív munkájuk kapcsán.  
Az irodájukban minden nap fogadóóra van, 8-16 óra között. Történt azonban egy kis változás. A 
megnövekedett rezsiköltség olyan helyzetbe hozta önkormányzatukat, hogy az irodájukat be kellett 
zárni. Egyszerűen már nem tudják kifizetni azokat a közköltségeket. Hangsúlyozza, az iroda nem 
mellesleg romokban van, legalább 20 éve ott semmi nem lett lecserélve. Olyan elavultak a 
gázkonvektorok, külön szakma kell hozzá, hogy be lehessen gyújtani, amit már nem is mernek, mert 
magától berobban, vagy éppen kialszik. Olyan állapotok vannak, attól fél, hogy egyszer felrobban. 
Emiatt is gondolta azt, hogy onnan el kellene jönniük. Ez úton is köszönetét fejezi ki az Együtt 
Egymásért Egyesületnek, melynek a Bató házban van a székhelye. Megbeszélte Váradi Úrral, hogy egy 
irodát a rendelkezésükre bocsátottak. Elmondja, hogy az irodájukban nagyon nagy az ügyfélforgalom, 
így nem tudják azt csinálni, hogy egy héten lemennek egy alkalommal, mert minden nap van rá igény. 
Megindult megint egy nagy hullám külföldre, így minden nap mennek hozzájuk segítséget kérni, 
tanácsokért, papírokért. Sajnálja, hogy ez a helyzet előállt, hogy másik irodahelyiségben kell lenniük.  
 
Váradi Gábor: Javaslata, hogy legyen mindez ledokumentálva, egy együttműködési megállapodás 
keretében az Egyesület és a helyi cigány önkormányzat írja le az irodahelyiséggel kapcsolatban, hogy 
az Egyesület ezt díjmentesen biztosítja az önkormányzat számára. A cigány önkormányzatnál 
foglalkoztatottak is vannak, akik nem a székhelyen, nem a telephelyen töltik a munkaidejüket, hanem 
egy másik helyen.  
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Lakatos Ernő elnök: Megerősíti Képviselőtársa szavait, már korábban beszéltek erről, hogy ilyen 
szerződést kötnének. Ezúton is köszönetét fejezi ki neki, Váradi Gábornak, hangsúlyozza, nem tudja, 
hogy enélkül mit csináltak volna. Elmondja, hogy amikor ez a dolog felütötte a fejét, egyeztetés 
céljából kért időpontot Polgármester Úrtól. Nemcsak azt szerette volna elmondani, amire nem volt 
lehetősége, hogy anyagi támogatásra van szükségük a rezsi kifizetéséhez. Hangsúlyozza, azt is szerette 
volna kérni Tőle, hogy egy héten legalább két napon egy helyiséget jelöljenek ki a Hivatalban, hogy a 
cigány önkormányzat fogadóórát tudjon tartani. Ismételten hangsúlyozza, az nem lehet, hogy ne 
működtessenek irodát. Hetente legalább 50-60 fő keresi meg őket, így egyszerűen nem tehetik meg, 
hogy bezárják az irodát. A közfoglalkoztatottak területen dolgoznak, de valakinek bent kell lenni, hogy 
tudjon az emberekkel foglalkozni, segítenek akár egy hivatalos levél megírásánál, vagy hova kell 
pontosan eljuttatni a leveleket. Nagyon sajnálja, hogy megint nem sikerült Polgármester Úrral 
beszélnie. Önkormányzatuk teszi a dolgát. Elmondja, hogy az önkormányzat elnökeként mindent meg 
fog tenni azért, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működjön úgy, ahogy eddig is, az előző 
ciklusokban, igyekeznek mindent megoldani, hogy amikor egy éves programot összeállítanak, azok 
mindig meglegyenek.  
Ennyit szeretett volna mondani, megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e észrevétel, hagyott-e ki 
valamit.  
 
Váradi Gábor: Elmondja, hogy valamiért nagyon megijedtek tőlük az Önkormányzatnál, jó lenne 
tudniuk, hogy mitől. Az, hogy egy megbeszélést vagy egyeztetést szeretnének folytatni  …. Kaptak 
egy levelet a polgármesteri titkárságtól, hogy lehet beszélgetni, csak pénzt ne kérjenek. Megjegyzi, 
nehéz úgy beszélgetni, amikor központi feladatot látnak el, és ezt pénzt nélkül végzik folyamatosan. 
Az ételosztásra visszatérve elmondja, érdekes, hogy a települési önkormányzat valamilyen úton-
módon elvesztette a szolidaritását az emberekkel szemben. Egyszer, egyetlen egy mondattal vagy 
alkalommal sem tett semmiféle gesztust ennek az ételosztásnak a kapcsán, noha más egyéb helyeken 
megteszik. Valamiért kerülik őket, de erről majd a közmeghallgatás alkalmával szeretne részletesebben 
beszélni.  
 
Lakatos Ernő elnök: Egy példával szeretné kiegészíteni az elhangzottakat, miszerint minden 
szombaton kint vannak az Újgyőri főtéren, a televíziónak már többször, több alkalommal is 
bejelentették. Amikor felvétel készül egy ételosztásról, az eljut a sajtón keresztül mindenkihez, mert 
egy Live-ot nem biztos, hogy mindenki nézi. Ha a televízió egyszer-kétszer adna róla néhány perces 
hírt, több mindenkihez eljutna, különösen azokra gondol, akik rászorulnak. Az emberek olyan szorult 
helyzetben vannak, amikor 1000 forint, vagy még drágább egy kg kenyér. Sőt, a pékek már mondták, 
hogy 1300 forint lesz egy kg kenyér. Már most is tapasztalják, de később még inkább attól félnek, hogy 
nem tudnak annyit főzni, hogy mindenki kapjon. Már nemcsak úgy mennek oda hozzájuk, hogy 
kapnak egy tányért ételt, hanem ételhordóval, hogy otthon beosztva, később is legyen mit enniük, 
többszörösen beosztva, esetleg más családtagnak.  
 
Váradi Gábor: Fontosnak tartja kiemelni, hogy a helyi cigány önkormányzat nem a saját 
költségvetéséből biztosítja mindezt, hanem csak adakozásokból, adományokból. Megemlíti, hogy 
Angliából, Kanadából, de Svájcból is érkeznek felajánlások, olyanoktól, akik valamikor itt éltek 
Magyarországon, de valami oknál fogva ki kellett menekülniük ebből az országból.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megköszöni a kiegészítést, úgy véli, nagyjából elmondtak mindent.  
Megállapítja, hogy nincs több észrevétel, hozzászólás, a napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy 
szavazzanak az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 

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

 



6 

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-29/2022. (XI.25.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló elmúlt időszak eseményeiről – 2022. ősz 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
2022. őszi eseményekről szóló beszámolót az alábbiak szerinti programokkal: 
 

• 2022. szeptember 11. máriapócsi zarándoklat, 

• 2022. november 3. Roma gyilkosságsorozat áldozatairól megemlékezés, 

• 2022. őszén minden szombaton melegétel osztás az Újgyőri főtéren, 

• 2022. minden nap ügyfélfogadás az irodában. 
 
Felelős: Elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
 
4. napirend:  Javaslat 2022. év végi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Lakatos Ernő elnök: Ebben az évben még egy nagy dolguk van, a Karácsonyi gyertyaláng 
programsorozat. Az előző napirendi témához hasonlóan, ez esetben sem tudják mi lesz a vége, nem 
látják az alagút végén a fényt. Hangsúlyozza, bízni azonban nagyon bíznak. A szervezés már elindult, 
mindenhova mennek, mindenkit felkeresnek adományok, felajánlások tekintetében. Váradi 
képviselőtársával Budapestre utaznak, említi az Élelmiszerbankot, de céljuk a száraz, tartós 
élelmiszerek, ruházat beszerzése. Megjegyzi, az ételosztások alkalmával már meleg ruhákat kérnek 
tőlük. Képviselőtársaival elindultak abba az irányba, hogy ahol tudnak, próbálnak intézni ezt azt, hogy 
tudjanak valamit adni, a gyerekeket is megajándékozni. Az ételosztások folytatódnak, és szeretnének 
szentestén és szilveszterkor az ünnepnek megfelelő, arra jellemző ételt is osztani, mint a szaloncukor, 
bejgli. Kiemeli, hogy sok minden függ majd a lehetőségeiktől, de szeretnék, hogy a nehezebb sorsúak 
érezzék, jusson nekik is az ünnepi hangulatból. A programsorozat 2022. november 15-től indul a 
rajzpályázattal, amelyet minden évben kiírnak az iskoláknak, óvodáknak „Szeretet karácsony” 
elnevezéssel. A különböző intézményektől érkeznek be rajzok, és díjazásban részesítik a legjobb 
munkákat készítőket. Horváth János, Párizsban is elismert művész lesz segítségükre. Nagy reményeket 
fűz ahhoz, hogy idén is sikerül megvalósítani azt, amit terveznek.  
Ennyit szeretett volna a napirend kapcsán elmondani. Megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel. 
 
Oláh Gáspár: Annyi kiegészíteni valója van, hogy lassan itt a Mikulás, melyet az ételosztás mellett 
szintén szerveznek, hogy a gyerekeket meg tudják lepni.  
 
Bozik János: Megerősíti az előtte szólót, Mikulás alkalmával Mikulás csomagokkal szeretnének 
kedveskedni, amibe szintén nagy munkájuk van.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megállapítja, hogy nincs több észrevétel, a vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a 
program megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetésből 
biztosítják.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-30/2022. (XI.25.) határozata: 
 
Tárgy: Karácsonyi Gyertyaláng programsorozat 2022. 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben 
is megrendezi a Karácsonyi Gyertyaláng Programsorozatot 2022. november eleje – 2023. január vége 
között az alábbi tartalommal: 

• rajzpályázat, 

• Szeretet Karácsony rendezvény, 

• ételosztás. 
 
2. A Képviselő-testület a programsorozat során felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
5. napirend: Egyebek 
 
Lakatos Ernő elnök: Elmondja, hogy éves közmeghallgatásukat 2022. december 1-jén tartják a 
Közgyűlési Teremben, melyre mindenkit szeretettel várnak. Lesz majd néhány bejelentenivalójuk. A 
meghívót kiküldték, reményeik szerint sokan ott lesznek. Előzetesen elmondja, hogy az, ami itt van a 
városban a cigány önkormányzat munkájával kapcsolatban, az meglehetősen bosszantó, nincs meg az 
a presztízsük, aminek meg kellene lennie. Ezzel kapcsolatban lesz néhány bejelentenivalójuk.  
Megállapítja, hogy nincs több javaslat, észrevétel.  
Ez az év utolsó testületi ülésük, mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kíván.  
Megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 8 óra 58 perckor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

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

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


