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Miskolc Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
405.077-3/2023. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. január 31. 

napján 09 óra 10 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, Bozik János elnökhelyettes, Váradi Gábor képviselő 
 
Távol maradt: Váradi Béla képviselő 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Dr. Biró Dániel Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző,  

a jegyző képviseletében 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila  Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző,  
Sipos Melinda Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati ügyintéző 
Klamancsek Anita Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
 
Meghívott: Kótai Gábor 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 4 képviselőjéből 3 fő 
megjelent, a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. A rendkívüli ülés összehívására azért került 
sor, mert a döntés meghozatala nem halasztható a következő, 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 Bozik János elnökhelyettes urat javasolja 
megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal megválasztotta Bozik 
Jánost 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 pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 
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1. napirend:  Javaslat pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
Lakatos Ernő elnök: Elmondja, hogy meghirdetett pályázatok kapcsán kettőre nyújtottak be 
pályázatot a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz. Az egyik roma nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések tárgyban, a ROMA-NEMZ-KUL-23-0479 azonosítószámon lett benyújtva. A 
másik pályázat pedig a roma hagyományőrző tábor kapcsán, ROMA-NEMZ-TAB-23-0408 
azonosítószámon került beadásra.  
A napirend felett megnyitja a vitát. Megkérdezi, szeretné-e valaki kiegészítést tenni a szavazásra 
bocsátás előtt. 
 
Váradi Gábor: Elmondja, hogy erről többször beszéltek az elmúlt időszakban, a Testület tagjai tudnak 
róla, hogy ilyen témák kapcsán pályázatokat nyújtottak be. A pályázat kiírója azonban kéri, hogy 
határozatot is hozzanak erről, így ennek a hiánypótlási felhívásnak tesznek most eleget.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megerősíti az elhangzottakat. Elmondja, első alkalommal pályáznak ilyenre, így 
nem tudták pontosan, mivel is jár, bízik abban, hogy a következőek már gördülékenyebben mennek. 
A pályázat befogadásra került, csak hiánypótlást kérnek hozzá. Az, hogy milyen döntés születik, nem 
tudják. Remélik, figyelembe veszik majd azt, hogy itt van egy nagy nemzetiség, mely 20 ezer főt számol 
Miskolcon, és nagyon nagy szükség van a segítségre. Az a költségvetés, az a pénz, amivel 
önkormányzatuk rendelkezik, abból nem tudnak például tábort szervezni.  
 
Váradi Gábor: Kéri Elnök Urat, hogy mondjon néhány mondatok a táborral kapcsolatban, hogy mire 
pályáztak.  
 
Dr. Kovácsné dr. Omar Leila: Célszerű lenne a két pályázat kapcsán először az egyikről beszélni, 
majd dönteni, utána pedig a másikról.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megköszöni a javaslatot.  
A roma kulturális rendezvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy egy színházi bemutatót szeretnének 
májusban, nagymérvű koncertet, komoly fellépővel, amit ez idáig nem sikerült szervezniük. 
Hagyományőrzésként roma ételeket szeretnének felszolgálni az embereknek. Nagyon jó táncosaik, 
együtteseik vannak, és ezt szeretnék bemutatni Miskolc városának, hogy lássák azt, a romáknak milyen 
hagyományaik vannak, milyen színes a kulturális palettájuk. Vers, színházi előadás többek között az, 
amit terveznek.  
 
Váradi Gábor: Annyival kívánja az elhangzottakat kiegészíteni, hogy az elmúlt években anyagi 
problémák miatt nem volt lehetőségük arra, hogy bármiféle nagymérvű programba belekezdjenek, 
hiszen ennek a rendezvénynek a költségvetése 1-1,5 millió forintos összegre rúg. Ekkora forrást a helyi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem igazán tud biztosítani egy-egy rendezvényre, hiszen a 
költségvetésük mértéke a saját fenntartásukat is komolyan veszélyezteti. Ezek a pályázatok lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy kulturális szempontból meg tudjanak jelenni.  
 
Lakatos Ernő elnök: Egyetért. Az emberektől érkeznek visszajelzések, hogy soha nem csinálnak 
semmit. Elmondja, hogy nem azért nem csinálnak semmit, mert nem akarnak, hanem azért, mert nincs 
rá fedezetük. Most adódott ez a lehetőség, amelyet mindenképpen szeretnének megragadni, és a lehető 
legtöbbet kihozni belőle.  
A roma kulturális pályázat vonatkozásában nincs több észrevétel. Kéri, hogy szavazzanak a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatósághoz benyújtott, a roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 
elnevezésű pályázat jóváhagyásáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi 
költségvetésből biztosították.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-2/2023. (I.31.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat pályázatok 
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tárgy:  „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2023. évi költségvetési 

támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt „Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 
2023. évi költségvetési támogatására” elnevezésű pályázati felhívásra ROMA-NEMZ-KUL-23-0479 
azonosító számon történő pályázat benyújtását.  
 
2. A Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatosan felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetése 
terhére biztosítja.  
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
Lakatos Ernő elnök: A roma nemzetiségi tábor tárgyú pályázat kapcsán elmondja, hogy a tábort 
nagyon színvonalasra tervezik. A népismerettől kezdve, művészeti bemutatón keresztül lenne 
hagyományőrzés, olvasó foglalkozás, hangszeres és táncbemutatók. A tábor időpontját már lekötötték, 
az megvan, a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő területén van egy jurta tábor. A tervezett 50-55 fő 
természetesen a kisegítőket és a gyerekeket együttesen jelenti. Az, amit terveztek ezzel a táborral 
kapcsolatban, az megint egy olyan színvonal, amit már régóta szerettek volna. Amennyiben, ha ez most 
sikerül, akkor ez nagyon jó lenne. A gyerekeknek nagy szüksége van rá. Lehetett volna ezt olcsóbban 
is szervezni, viszont azok a gyerekek, akik Miskolcon élnek … megjegyzi, nemcsak roma gyerekekről 
van szó, mert a tavalyi tábor alkalmával is vittek nemcsak roma gyerekeket. Szívükön viselik a hátrányos 
helyzetű gyerekek sorsát, akik a szegregátumokban élnek. A mai nehéz gazdasági helyzetben ezek a 
gyerekek sehova nem tudnának elmenni, egy strandra sem. Ezen a helyen minden nap annyit 
lubickolhatnak, amennyit csak akarnak. A tavalyi évi tábor is nagyon jól sikerült, nagyon jó hely volt, 
de a költsége rengeteg. Amikor ezt a pályázatot meglátták, összedugták a fejüket, megbeszélték, és arra 
jutottak, hogy ezt mindenképpen meg kell lépniük, és most itt vannak.  
 
Váradi Gábor: Az elmúlt években többször is hangot adtak annak, hogy óriási nehézséget jelent 
számukra, hogy egy-egy tábort megszervezzenek, hiszen nem győznek kalapozni hozzá, rengeteg 
energiájukba került a támogatások megszerzése. Ez a pályázat jó lehetőséget biztosít arra, hogy ezt ne 
kelljen már megtenniük, vagy ha meg is teszik, akkor a pályázatban vállalt 50-55 főt lehet, hogy fel 
tudják kerekíteni 80-100 főre is akár. 
 
Lakatos Ernő elnök: Ez így van, remélik a legjobbakat.  
A roma nemzetiségi és művészeti tábor pályázat vonatkozásában nincs több észrevétel. Kéri, hogy 
szavazzanak a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz benyújtott, a roma nemzetiségi, 
hagyományőrző tábor elnevezésű pályázat jóváhagyásáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket 
a 2023. évi költségvetésből biztosították.  
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A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-3/2023. (I.31.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat pályázatok 
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tárgy:  „Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, 

hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2023. évi költségvetési 
támogatására” elnevezésű pályázat benyújtásának jóváhagyása  

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt „Nyelvi környezetben megvalósuló roma 
nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2023. évi 
költségvetési támogatására” elnevezésű pályázati felhívásra ROMA-NEMZ-TAB-23-0408 azonosító 
számon történő pályázat benyújtását.  
 
2. A Képviselő-testület a pályázattal kapcsolatosan felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetése 
terhére biztosítja.  
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Megállapítja, hogy az ülés végére értek. Megköszöni a jelenlévők munkáját és 
az ülést 09 óra 20 perckor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

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

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


