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Miskolc Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
405.077-5/2023. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. február 21. 

napján 08 óra 30 perces kezdettel tartott testületi üléséről, a Polgármesteri Hivatal Jogi, 
Igazgatási és Szervezési Főosztály Tárgyalójában.  

 
Jelen van: Lakatos Ernő elnök, Bozik János elnökhelyettes, Váradi Gábor, Kótai Gábor testületi tag 
 
Távol maradt: Váradi Béla testületi tag 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Dr. Biró Dániel Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző,  

a jegyző képviseletében 
Sipos Melinda Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati ügyintéző 
Szántóné Pásztor Ibolya Pénzügyi Osztály, számviteli ügyintéző 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a résztvevőket, hogy szükséges az 
eskütétel Kótai Gábor testületi tagot illetően, mivel a korábbi nemzetiségi képviselőnek megszűnt a 
megbízatása. Ezen okból kifolyólag szükséges volt a Helyi Választási Bizottság közreműködésével 
megbízni a következő képviselőjelöltet, akinek a képviselői megbízólevele átadásra kerül, ehhez 
szükségeltetik az eskütétel. Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. 
Felkéri Kótai Gábort, hogy a nevével kiegészítve mondja utána az eskü szövegét. 
 

Az eskü szövege: 
„Én Kótai Gábor, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti roma nemzetiségi közösség tagja, 

esküszöm, hogy a képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és 

a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkokat megőrzöm, munkámat választóim akaratához 

híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során 

anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 
Lakatos Ernő elnök: Gratulál és 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 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. 
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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. 
 
Napirendi pont: 
 
1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének IV. negyedéves módosítására  
Előterjesztő: Elnök 
 
2.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi 

költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat elfogadására és a 
kapcsolódó döntés meghozatalára  

Előterjesztő: Elnök 
 
3.  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Elnök 
 
4.  Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatosa döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 
 
5. Egyebek 

 
1. napirend:   Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 

évi költségvetésének IV. 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-4/2023. (II.21.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 
IV. negyedéves módosítására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi  

költségvetésének IV. negyedéves módosítása 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
RO-3/2022. (III.9.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
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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 
   18.565.554 Ft Költségvetési bevétellel 
   21.549.600 Ft Költségvetési kiadással 
     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 mellékletei az alábbiak szerinti módosulnak: 

a) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 
b) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 
c) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. 

 
3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 
 
4.  A költségvetési határozat 2023. február 22. 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 költségvetésének megállapításáról szóló költségvetési határozat 
elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára  

 
Lakatos Ernő elnök: A 2023-as költségvetés, mint köztudott, az önkormányzati támogatás 900.000.- 
Ft, a központi támogatás 1.040.000,- Ft lesz, és ennek a felosztása megtörtént. A képviselő-testület az 
éves költségvetését összeállította, amelyhez a feladatalapú támogatás jön még. A napirend feletti vitát 
megnyitja. 
 
Szántóné Pásztor Ibolya: A feladatalapúnak még nem tudni a pontos összegét. 
 
Lakatos Ernő elnök: Ezért nem mondott összeget. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. 
 
Váradi Gábor: Az új tagra való tekintettel röviden összefoglalja a támogatási rendszereket, amelyek 
az adott nemzetiségi önkormányzatra vonatkoznak.  
 
Lakatos Erő elnök: Megköszöni a kiegészítést, ezen okok miatt nyomtatta ki az anyagot is. 
 
Sipos Melinda: Kiegészítésként elmondja, hogy elektronikusan is megküldésre kerültek az anyagok 
az új tag részére is.  
 
Lakatos Ernő elnök: Nem érkezik további kérdés, a napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy 
szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatról. 
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A Testület 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-5/2023. (II.21.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyes saját bevételei 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható 
összegének megállapítása a 2024-2026. évekre 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a 2024-2026. évekre a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint 
állapítja meg. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Lakatos Ernő elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatról. 
 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-6/2023. (II.21.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
költségvetési határozat elfogadására és kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi 

 költségvetésének elfogadása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi 
költségvetését az alábbi határozat szerint elfogadja. 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
RO-6/2023. (II.21.) határozata 

 
a 2023. évi költségvetéséről 
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdése és a 114. § (1) bekezdés 
d) pontja alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.  

1. A határozat hatálya 

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését 

1.940.000 Ft Költségvetési bevétellel 
   3.752.914 Ft Költségvetési kiadással 
   1.812.914 Ft Költségvetési egyenleggel 
    Ebből: 1.812.914 Ft működési egyenleggel 
 
állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső finanszírozási bevétel bevonásával, 

előző évi költségvetési maradvány igénybevételével 1.812.914 Ft összegben finanszírozza. 

2.2. Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, 

együttesen, egyensúlyban a 1. melléklet szerint fogadja el. 

2.3. A Nemzetiség Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímenkénti megoszlását, 

továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet szerint 

hagyja jóvá.  

2.4. Az éves előirányzat felhasználási tervet a 3. melléklet szerint fogadja el. 

2.5. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban 

a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

2.6. A Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségének bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

2.7.  A Nemzetiségi Önkormányzat a fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügylet megkötését nem tervezi. 

2.8. A Nemzetiségi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

projektet nem tervez. 

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző 

felelős. 

        3.2. A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások 

csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

4. Az előirányzatok módosítása 

4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
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4.2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak 

módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, beleértve a kiemelt 

előirányzatok közötti módosításokat is a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult. 

4.3. A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók,  

a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.  

4.4. A költségvetési határozat 4.1.-4.3. pontjai szerinti előirányzat-módosításokat, előirányzat-

átcsoportosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves 

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kell a képviselő-

testület elé jóváhagyásra benyújtani. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások 

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a 

képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

5.1. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat 

esetében a jegyző felelős. 

5.2. A Nemzetiségi Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belső Ellenőrzési Osztály 

megbízott belső ellenőre, valamint a kialakított belső kontrollrendszer útján gondoskodik.  

A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

6. Záró és vegyes rendelkezések 
 
A költségvetési határozat 2023. február 22. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
3. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Lakatos Ernő elnök: 2022. november 25. napján volt az előző rendes testületi ülésük, ezt követően 
is kint van a Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden szombaton az Újgyőri főtéren, ahol a 
rászorulók számára ételt osztanak.  
2022. december 1-jén volt egy közmeghallgatásuk, amelyen sajnálatos módon kevesen jelentek meg a 
szolgáltatók képviselői közül. Emlékei szerint a lakosság részéről folyamatosan zajlott a különböző 
kérdések feltevése, azonban válaszolni kevesen tudtak. Képviselőket is hívtak, különösen azon 
területekről, ahol a roma lakosság létszáma jelentős, sajnos nem jelentek meg. Neheztelését fejezi ki 
azzal kapcsolatosan, hogy nem emlékszik rá, az Önkormányzat részéről is – leszámítva a Hivatalból 
jelenlévőket – többen vettek volna részt az eseményen. A lakosság részéről elhangzott kérdéseket 
próbálták továbbítani a képviselők részére.  
Az irodájuk nyitvatartása és üzemelése állandó, foglalkoznak a közfoglalkoztatottak ügyeivel, 
véleménye szerint az elkövetkező időszak fog jelentős hatással bírni a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat munkáját illetően.  
 
Váradi Gábor: Az ételosztással kapcsolatosan szeretné kiemelni, hogy semmilyen állami támogatást 
nem kapnak, részükről ez egy olyan feladat, amelyet ők vállaltak. Ezeket az ételosztásokat általában 
magánszemélyek felajánlásainak a segítségével biztosítják, főleg vállalkozók részéről érkezik közvetlen 
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támogatás. Ezek a támogatások minimálisak, főleg természetbeni felajánlást jelentenek. 2022. 
november 3. óta megközelítőleg tíz alkalommal voltak kint az Újgyőri főtéren. Az elmúlt egy évet 
tekintve a költségvetés szempontjából ez egy jelentős összeg. Szeretné megköszönni azoknak a 
résztvevőknek a munkáját, akik saját költségvetésből járulnak hozzá az ételosztás lebonyolításához, 
valamint a rendszeresen közreműködő munkatársaknak, önkénteseknek is. Azt szeretné, ha a 
Nagyböjt időszakát tekintve is fenntartható lenne a munkavégzés.  
 
Lakatos Ernő elnök: Általában szombaton szoktak főzni, ételt osztani. Mindenki számára ismert, 
hogy szombaton és vasárnap nincsenek melegétel osztások a városban. Rengeteg ember van, az az 
étel, amelyet elkészítenek, nem elég. Többre lenne szükség, mert nem csak egy tányér ételt kérnek, 
hanem ételhordókkal jelennek meg. Családok vesznek részt ezeken az alkalmakon, gyerekekkel együtt. 
Kellemetlen számára a témakör, azonban kiemelten fontosnak tartja, hogy jelezze, ezekben a sorokban 
a résztvevők 80%-a nem roma nemzetiségű. Véleménye szerint a legtöbb képviselő látja mindezt és 
nem akkor kell az emberekkel foglalkozni, amikor választási ciklus következik. Év közben is 
foglalkozni kell az emberekkel, és ott lenni közöttük, hogy érezzék azt, hogy ők, mint képviselők végzik 
a feladatukat, hiszen ezért választották meg őket. Hangsúlyozza, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetését mindez nem terheli, nem is tudnak erre összeget fordítani, azonban mindezt tisztázni 
szerette volna, mert a városból sokan másképp gondolják. Ők ezt telefonok, ismeretség és különböző 
kapcsolatok útján biztosítják. Szívvel-lélekkel teszik mindezt, sokan ténylegesen néhány kilogramm 
alapanyag felajánlásával tudnak segédkezni, már ez is sokat jelent. Időjárástól függetlenül ott vannak, 
amennyiben valamilyen okból kifolyólag mégsem kerül sor az ételosztásra, keresik őket az emberek.  
 
Bozik János: A visszajelzések alapján a rászorulók rendkívül hálásak mindezért.  
 
Lakatos Ernő elnök: Számszerűen ismerteti a felmerülő költségeket, amelyeket ők biztosítanak. 
 
Váradi Gábor: Az iroda működtetésével kapcsolatban jelenleg az üzemeltetés nem a Baross Gábor 
utca 13-15. szám alatt zajlik, hanem a Batóházban van egy helyiség, amelyet az ,,Egy mindenkiért, 
mindenki egyért” Egyesület működtet. Itt sincs semmiféle támogatása az egyesületnek, saját 
költségvetésből történik az üzemeltetés. Amíg az időjárás akadályozza a munkavégzést, addig ebben 
az irodában biztosítottak helyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkatársainak. A Baross Gábor 
utcai iroda véleménye szerint nem alkalmas arra, hogy vissza tudjanak költözni. Ezzel kapcsolatban 
kérik az Önkormányzat segítségét, hiszen az alapvető működéshez szükséges feltételekkel van 
probléma, kiemeli a gázt és a villanyt.  
 
Lakatos Ernő elnök: Az ,,Egyebek” napirendi pontnál szeretett volna erről beszélni, de elmondja, 
hogy az egész gáz-, vízrendszert le kellene cserélni, balesetveszélyes a helyiség, a szabványoknak nem 
felel meg, ezen okok miatt voltak kénytelenek áthelyezni az irodát. Szerelő általi egyeztetés is történt, 
elavult a berendezés. 
Megállapítja, hogy nem érkezett további hozzászólás, a vitát lezárja és kéri, szavazzanak az elmúlt 
időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-7/2023. (II.21.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló elmúlt időszak eseményeiről – 2022. november – 2023. február 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
2022. november – 2023. februári eseményekről szóló beszámolót az alábbiak szerinti programokkal: 
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• 2022. novemberétől is szombatonként történő ételosztás, 

• 2022. december 1. közmeghallgatás, 

• folyamatos iroda működtetés. 
 
Felelős: Elnök  
Határidő: azonnal 
 

 

4. napirend: Javaslat 2023. I. félévi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
Lakatos Ernő elnök: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat épületére van kitéve az emléktábla, amely 
a tatárszentgyörgyi roma gyilkosságok emlékére állítottak. Itt minden évben méltó módon 
megemlékezést tartanak. 2023. február 23-án lesz a 14. évfordulója, amely alkalomból koszorúzással 
és gyertyagyújtással róják le a tiszteletüket. Kéri, szavazzanak a program megszervezéséről, valamint 
arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják. 
 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-8/2023. (II.21.) határozata: 
 
Tárgy:  Megemlékezés a tatárszentgyörgyi gyilkosság áldozataira a Baross Gábor utcában 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. február 23-án, a tatárszentgyörgyi gyilkosság áldozatainak emléknapján megemlékezést 
szervez. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő kiadást a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: 2023. március 21. napja, Antirasszista Világnap. Minden évben fáklyás 
felvonulást szerveznek, amely a Centrum áruháztól indul a Városház térig. A rendezvényen 
felszólalások, beszédek lesznek, valamint kötetlen beszélgetés. Kéri, szavazzanak a program 
megszervezéséről, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják. 
 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-9/2023. (II.21.) határozata: 
 
Tárgy:  Felvonulás az Antirasszista Világnap alkalmából Miskolcon 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. március 21-én, az Antirasszista Világnap alkalmából felvonulást szervez Miskolcon.  
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2. A Képviselő-testület a felmerülő kiadást a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: 2023. április 8. a Roma Kultúra Világnapja. Ezt minden évben megtartják ők 
is, felszólalásokkal, beszédekkel, illetőleg meghívott vendégekkel. Szegedi Dezső színészt említi, 
valamint a jelentős roma személyek tiszteletére megrendezett kiállítás megtekintése is kiemelt 
jelentőséggel bír. Kéri, szavazzanak a program megszervezéséről, valamint arról, hogy a felmerülő 
költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítják. 
 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-10/2023. (II.21.) határozata: 
 
Tárgy: Roma Kultúra Világnapjával kapcsolatos program szervezése 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. év 
tavaszán Miskolcon a Roma Kultúra Világnapjával kapcsolatosan programokat szervez. 

 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: 2023. május 1-jén esedékes a Roma Majális, amely szintén minden évben 
megrendezésre kerül Miskolcon az Avasi kilátónál. A hagyományokhoz hűen remélik, hogy kicsivel 
nagyobb volumenű rendezvény szervezésére kerülhet sor. Pályázatot nyújtottak be ennek érdekében, 
ha nyernek, ennek az összegét be tudják forgatni. Főzéssel, fellépőkkel, gyermekprogramokkal 
terveznek. Mindennek a költségét legnagyobb részben a pályázati összegből finanszíroznák. 500-1000 
főt mozgatna meg a rendezvény.  
 
Váradi Gábor: Mindenféleképpen szeretné hozzátenni, hogy az esemény megrendezésre kerül, a 
kérdés az, hogy kisebb vagy nagyobb volumenű lesz-e. 
 
Lakatos Ernő elnök: A határozati javaslatot illetően kéri, hogy szavazzanak a program 
megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségek a 2023. évi költségvetésből biztosítják.  
 

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

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-11/2023. (II.21.) határozata: 
 
Tárgy:  Avasi Roma Majális megrendezése 
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1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy 2023. évben megrendezi a főzőversennyel egybekötött Avasi Roma Majálist. 
 
2. A Képviselő-testület a rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: 2023. nyarára vonatkozóan Esélynövelő nyári tábort szeretnének szervezni, 
amellyel kapcsolatban szintén adtak be pályázatot. Amennyiben ez sikerrel jár, nagyon sok gyermeket 
terveznek megszólítani. A korábbi gyakorlathoz hasonlóan meghívottakkal, programokkal és 
foglalkozásokkal, sporttal, hangszeres bemutatókkal kedveskednének a gyermekeknek. A helyszín fix, 
ez a Bogácson megtalálható Jurta Tábor. Minden évben egyre nagyobb az érdeklődés. Kéri, hogy 
szavazzanak a program megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségek a 2023. évi 
költségvetésből biztosítják.  

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

Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-12/2023. (II.21.) határozata: 
 
Tárgy: Esélynövelő nyári gyermektábor szervezése – 2023. év nyara 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Esélynövelő nyári tábort szervez. 

 
2. A Képviselő-testület a tábor kapcsán felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
 
Lakatos Ernő elnök: Van még valakinek kérdése? 
 
Váradi Gábor: A focicsapat? 
 
Lakatos Ernő elnök: A focicsapatot ebben az évben nem tudták benevezni a teremtornára a jelentős 
nevezési díj összegéből adódóan. A szabadtéri bajnokságra való nevezést mindenképpen 
megvalósítanák. Kótai Gábor sportolói múltjára tekintettel véleménye szerint tudná menedzselni a 
szervezést. Arra törekednek, hogy minél több fiatalt el tudjanak érni mindezzel. Évről-évre általában 
ott vannak az élvonalban. A futballnak jelentős a közösség építő szerepe is. Kéri, hogy szavazzanak a 
program megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségek a 2023. évi költségvetésből 
biztosítják.  

A Testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-13/2023. (II.21.) határozata: 
 
Tárgy:  Kispályás Labdarúgó Csapat szabadtéri bajnokság 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy a szabadtéri Kispályás Labdarúgó Csapatának pályadíját, nevezési díját a 2023. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
5. napirend:  Egyebek 
 
Lakatos Ernő elnök: 2023. február 28-án lejár a közfoglalkoztatásban állók szerződése. 2023. 
márciustól 10 embert szeretnének foglalkoztatni, mindehhez szeretnék kérni az Önkormányzat 
közreműködését. Ezek a személyek nagy mértékben segítik a képviselők munkavégzését. A felmerülő 
költségek a 2023. évi költségvetést terhelik. Kéri, szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 
 

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

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-14/2023. (II.21.) határozata: 
 
Tárgy: 10 fő közfoglalkoztatás keretein belül történő alkalmazása 
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. 
márciustól a közfoglalkoztatás keretein belül 10 főt tervez alkalmazni. 
 
2. A Képviselő-testület a felmerülő költségeket a 2023. évi költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
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Lakatos Ernő elnök: Megállapítja, hogy nincs több javaslat, észrevétel. Megköszöni a jelenlévők 
munkáját és az ülést 09 óra 08 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 


