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Iktatószám: I/7470-1/2021 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 

szeptember 16-án de. 10:00 órai kezdettel – a Tiszacsege Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyén - megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Ajtai Edit  TRNÖ. elnök 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő 

Vadász Lénárd TRNÖ. képviselő 

 

  

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Dr. Lajter Zoltán  hatósági irodavezető, mb. jegyző 

Szeli Zoltán    polgármester 

Langó Józsefné  pénzügyi irodavezető 

Berecz Klaudia  jegyzőkönyvvezető 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel - 3 fő jelen van. Rácz János- 

TRNÖ. elnökhelyettes távolmaradását jelezte.  

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére – Berecz Klaudiára -, valamint a 

jegyzőkönyvhitelesítőre – Lakatos Margit TRNÖ. képviselőre - és a meghívóban szereplő 

napirendi pontok megtárgyalására. 

 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyvhitelesítő személyét, valamint a meghívóban szereplő napirendi pontok 

megtárgyalását - 3 fő igen - szavazattal elfogadta. 

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Javaslat a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló határozat módosítására 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

2. Különfélék  
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

határozat módosítására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Megkérném Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Köszönöm szépen a szót, Elnök asszony! Mindenkit szeretettel köszöntök, a 

Képviselőket és a megjelent vendégeket. 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését első alkalommal kívánjuk 

módosítani. A módosításnak az oka, hogy a költségvetést 2021. februárjában fogadtuk 

el, és az azóta érkezett pót előirányzatokat, valamint saját bevételeket be kell tervezni a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésébe, hogy a kifizetések, pénzügyi 

teljesítések gördülékenyek legyenek. Elsőként, a legfontosabb, hogy kapott a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 104.544, - Ft feladatalapú támogatást az első félévben. 

Ugye ez az eredeti költségvetésben még nem szerepelt. Ezzel növeljük az állami 

támogatások bevételét. Valamint az önkormányzat saját bevételei 403.118, -Ft-tal 

nőttek 2021. július 31-ig. Ezt Tiszacsege Város Önkormányzata fizeti meg a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnak úgy, hogy a rezsi kiadásokat tovább számlázza az 

Önkormányzatnak. Ugyanis a megállapodás értelmében, ami a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat és Tiszacsege Város Önkormányzata között született, ez alapján az 

épület fenntartásával kapcsolatos költségeket Tiszacsege Város Önkormányzata fedezi. 

Ezzel kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha a 

közeljövőben ezek a rezsi számlák átírásra kerülnének Tiszacsege Város 

Önkormányzata nevére, és akkor nem kellene emiatt rendeletet módosítani. Ez lenne a 

legegyszerűbb. Ez volt a bevételi oldalon történő változás. 

 

A kiadási oldalon történő változás pedig, hogy a 2020. évi működési támogatás 

felhasználásáról elkészült a beszámoló február-márciusban. Mivel a feladatalapú 

támogatásnál, működési támogatásnál meg van határozva, hogy mire használhatja fel a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezt az állami támogatást, és ezt teljeskörűen nem 

sikerült teljes mértékben felhasználnia, ezért 392.724, - Ft visszafizetése keletkezett 

2020. évre az Önkormányzatnak és emiatt ugye előirányzatot kell a könyvelésben 

biztosítani. 
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Ezek a változások kerültek beépítésre a költségvetésbe. Valakinek valamilyen kérdése 

ezzel kapcsolatosan? Szívesen válaszolok. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Beszéltük Lévainé Borsos Mónikával is az év elején, hogy miért kell ezt az összeget 

visszafizetnünk, és volt, ahol nem értettük teljesen, hogy mennyit kellene még 

felhasználni. De megbeszéltük vele, hogy kapcsolatban leszünk. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Lévainé Borsos Mónika táppénzen van, azért nem tudott most jönni, de múlt héten 

egyeztettünk, Lakatos Margit TRNÖ. képviselő volt ott. Jelen pillanatban, ha az 

emlékeim nem csalnak, akkor a mai napig 1.200.000, - Ft-ot kellene a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnak elköltenie még ebben az évben, hogy jövőre ne kelljen 

ugyanígy visszafizetni. 

 

Jelen pillanatban ennyi pénz nincs a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számláján, 

úgyhogy ezt majd Polgármester úrral is egyeztetve, meg a Képviselő-testülettel, én csak 

úgy tudom elképzelni, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata ad támogatást a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnak. És akkor azt valami olyan célra kellene elkölteni, hogy 

el tudjunk számolni a támogatással. Ezek főleg rendezvények. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Tavaly is azért sikerült így, mert én csak azt néztem, hogy a számlánkon mennyi volt, 

és azt költöttük el. És most is néztem, hogy jött az egyenlegről az értesítés, ami kb. 

800.000, - Ft. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Igen, hiányzik kb. 300.000, - Ft. Tehát nincs annyi pénz a számlátokon, mint amennyit 

el kellene költeni, de a keretet mindenképpen ki kellene meríteni. Ha Tiszacsege Város 

Önkormányzata nem segíti ki a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, amennyire tudja, 

akkor ezt a 300-400.000, - Ft közötti összeget mindig magatok előtt görgetitek. 

 

De ehhez ki kell találni különböző programokat, amiket még december 31-ig meg is 

tudtok valósítani. 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy ahogy az előterjesztés is írja, személyi juttatásokra 

500.000, - Ft volt előirányozva. Azt megjegyezném, hogy van lehetőség arra, hogy a 

Képviselők, illetve Elnök asszony, Elnökhelyettes úr is valamilyen mértékű 

tiszteletdíjban részesüljön. 

 

Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy a KOMA-val kapcsolatosan pár szót mondjak. 

Beszéltem az illetékes Kormányhivatallal, és azt a tájékoztatást adták, hogy az, hogy 
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valaki nincs benne a KOMA-ban törvény szerint azzal jár, hogy nem gyakorolhatja a 

jogait és kötelezettségeit. Azt mondták, hogy ezt mindenképpen el kellene mindenkinek 

indítani. 

 

Beszéltünk már sokat erről. Lakatos Margit képviselő volt is bent, be is adtuk a kérelmét 

az újbóli felvételre. Elnök asszony, Vadász Lénárd, illetve Rácz János sincs benne, tehát 

jelenleg senki nincs benne. De ezt mindenképpen meg kellene tenni. Ha ezek 

meglennének, akkor mi is nyugodt szívvel tudnánk azt mondani, hogy építsük bele az 

SZMSZ-be, meg magába a költségvetésbe a személyi juttatásokat. De addig nyilván, 

hivatalosan nem is gyakorolhatnák a jogaikat, illetve a kötelezettségeiket sem. 

Méltányoságból még a Kormányhivatal jár el, ők azt kérték, hogy ha lesz testületi ülés, 

akkor mindenképpen mondjam el, hívjam fel a figyelmet erre. 

 

Többször is küldtünk levelet, hogy segítünk, gyertek be. Nyilván, hogy ha van olyan 

rendezni való, akkor azt rendezni kell, mert ha eltelik egy bizonyos idő, akkor a 

Kormányhivatal is lépni fog. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a megüresedett helyekre 

vonatkozóan új választást kell kiírni. Illetve, akik a KOMA-ban nincsenek benne, 

azoknál a képviselőknél méltatlanság miatt a Testületnek meg kell szüntetnie a 

mandátumukat. 

 

Hadd hívjam már fel a figyelmet erre, hogy ebben az ügyben próbáljatok meg 

intézkedni, és hogy ha ez megvan, akkor már a jövő évi költségvetést is úgy tervezzük, 

hogy a személyi juttatások már benne legyenek. 

 

És ha ezt elfogadjátok, akkor utána esetleg meg lehetne beszélni részletesen, hogy 

milyen programot szeretnétek, és akkor Pénzügyi Irodavezető asszony segítene abban, 

hogy mit tudtok elszámolni. Ha ez is megvan, akkor egy határozatba belefoglaljuk, hogy 

ezeket szeretnétek, hogy ti is védve legyetek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Köszönjük szépen a tájékoztatást Langó Józsefnének, illetve Jegyző úrnak. 

 

Aki a költségvetési határozattal egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 

 

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-

testülete - 3 fő igen szavazattal - a határozati javaslatot elfogadta. 

 

1/2021.(IX. 16.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT: 

 

 

1. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét 
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                      1.598.437 Ft bevétellel 

ebből: 1.597.662 Ft költségvetési bevétellel 

                    775 Ft finanszírozási bevétellel 

 

1.598.437 Ft kiadással 

ebből: 1.598.437 Ft költségvetési kiadással 

 

az 1. számú melléklet részletezése szerint fogadja el. 

 

2. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi 

költségvetésének a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet 

részletezése szerint fogadja el. 

 

3. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi 

költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint létszám 

előirányzatát az 3. számú melléklet részletezése szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: TRNÖ elnök 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

2. 1. Javaslat a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre tervezett 

programjainak megtárgyalására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Szeretnék beszélni arról, hogy az eddigiekben mik történtek, illetve, hogy miket 

tervezünk. 

 

Több szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást, az iskolával, az óvodával, 

a rendőrséggel, valamint civil szervezetekkel is, többek között a Tiszacsege Ifjúságáért 

Alapítvánnyal, a Polgári és a Hajdúböszörményi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatokkal. Ezekben a megállapodásokban vállaltuk, hogy ha valamelyik 

félnek segítségre van szüksége, akkor egymást támogatjuk ebben. Például, ha 

rendezvényekre meghívnak, vagy segítségre van bármiben szükségük. Például volt 

olyan szervezet, ami felajánlotta, hogy ha étel- vagy ruha osztás lesz nálunk, akkor 

számíthatunk a segítségükre. 
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Nem rég voltam Balmazújvároson, meghívtak egy pályázatokkal kapcsolatos 

tájékoztatóra. Ott elmondták, hogy regisztrálnunk kell hozzájuk, amit Lakatos Margit 

meg is tett, ők leküldik a pályázatokat nekünk, és ők azokat meg is írják, segítenek 

megírni. Azok közül a pályázatok közül, amiket leküldenek, ki kell majd választanunk, 

hogy mi az, ami itt a településünkön megvalósítható, vagy szükséges. A Debreceni 

Egyetemen készítik ezeket a pályázatokat. 

 

Meghívtak minket Újszentmargitára, mikor volt a falunap. Ott a gyerekeink táncoltak, 

felléptek. 

 

Ezzel kapcsolatosan, lenne majd egy kérésünk. Amire nekünk szükségünk lenne a 

fellépésekhez, az a fellépő ruha. Mert most is a ruhákat meg a cipőket úgy szedtük össze 

gyerekeknek, mert hiányosságok vannak a fellépőruhákban. A lányoknak vannak itt 

fellépő szoknyák meg felsők, de a fiúknak egyáltalán nincs semmi, nekik teljes 

mértékben otthonról szedtük össze a ruhákat. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ez beszéltük is másfél héttel ezelőtt, hogy lehet ilyenre is költeni a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnak, csak ugye olyan szervezetnek adhat az Önkormányzat ilyen fellépő 

ruhákra támogatást, ami be van jegyezve. Nem tudom, hogy nálatok ez a táncegyesület 

be van jegyezve hivatalosan?  

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Nincs bejegyezve szerintem. Akkor én még nem voltam elnök, amikor ezt ők 

elindították. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Tehát nincs semmilyen egyesületi forma? Régebben sem volt, ami esetleg még nem 

szűnt meg? 

 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

Nem tudok róla. Ez nagyon régi történet. Ha még élne Kálmán Zoltán, akkor ő tudná 

megmondani, mert ő volt az, aki képviselte a táncosokat. 

 

 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Megnézzük legfeljebb a Bírósági Hivatalnak a honlapján, hogy milyen szervezetek 

vannak Tiszacsegére bejegyezve, amik még működnek. Ha szerencsétek van, akkor van 

még elő egyesületi bejegyzés. 
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Mert egyesületeknek lehet támogatást nyújtani. Egyébként, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat magánszemélyeknek milyen jogcímen tud adni támogatást, annak utána 

kellene nézni. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

De ez nem lenne kiadva a táncosoknak, hanem itt lenne az Önkormányzatnál. Ők akkor 

használnák, mikor megyünk fellépni. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Az rendben van, de mi alapján legyen itt a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál tíz 

fellépőruha? Ennek mindenképpen utána kellene nézni, hogy ezt ti, hogy tudjátok 

megvalósítani, mint önkormányzat. Mert ha szervezetnek adjátok a támogatást ezen a 

módon, az rendben van. 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Meg el lehet esetleg gondolkozni rajta, a tánccsoportot, mint egyesületet bejegyeztetni, 

és akkor ott már tudtok támogatásra is pályázni. Egyszerűbb. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ha az Önkormányzatnak van még egy ilyen jellegű egyesülete, akkor egymást segítve 

jobban tudtok szerintem pályázni. 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Meg Tiszacsege Város Önkormányzata is tud segítséget adni. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Amit beadtunk pályázatot, azt is a Tiszacsegei Ifjúságégt Alapítvánnyal közösen adtuk 

be, ők segítettek benne. 

 

A továbbiakban pedig olyan kérdésünk lenne, hogy nincs telefonunk, és hogy ezt 

hogyan lehetne megoldani?  

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Vezetékes sincs? 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Nincs semmilyen. Én több településsel beszéltem, és az Országos és a Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnál is beszéltem több vezetővel, hogy hogy oldják meg. 

Náluk úgy van, hogy van egy mobiltelefon, előfizetéses kártyával, és egy összegre le 

van korlátozva, és az Önkormányzat számlájáról van fizetve a díja. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 
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Nekem ezzel csak annyi gondom van, hogy szerintem az épületben a régi vezetékes 

telefon vezetéke még megvan, szerintem vonal is van meg minden. Csak szerintem egy 

előfizetést kellene kötni rá az Önkormányzatunknak. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Akkoriban, mikor Lakatos Géza volt az elnök, akkor hallottam, hogy azért szüntették 

meg az előfizetést, mert túl sokat telefonált, és nem is olyan ügyben, ami az 

Önkormányzattal lett volna kapcsolatos.  

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Előfizetéses mobil, az mondjuk az elnöknél van. De ha éppenséggel bejön egy ügyfél, 

hogy neki valamit segítsenek már elintézni, és az elnök nincs itt, akkor az ugyanaz, 

mintha nem is lenne telefon. 

 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

Eddig úgy intéztük, hogy ha valaki bejött, hogy intézzünk el neki valamit, általában az 

én telefonomról ment a hívás, mert én korlátlanul beszélek. Megteszem nagyon 

szívesen, de most, hogy azért jöjjek be sokszor, hogy el tudjanak intézni egy hívást, az 

gyakorlatilag kivitelezhetetlen. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Igen. A mobil előfizetéssel nekem csak ennyi gondom van, hogy az nem az épülethez 

kötött. Tehát, ha itt kell ügyet intézni, és nincs itt a telefon, akkor ugyanaz, mintha nem 

is lenne. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

De általában engem hívnak, nekem kell aláírnom, bélyegeznem. Hivatalos helyekről is 

engem szoktak keresni. Akkoriban is, mikor a rendezvényt szerveztem, nem is tudom 

mennyi pénzzel kellett feltöltenem az egyenlegemet. 

 

Most is, hogy elindult az iskola, és sok mindenkinek szüksége van a támogatásra, 

ösztöndíjra, hívnak a szülők, gyerekek, az iskolából is. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Rendben, ennek utána nézünk mindenféleképpen, hogy hogy lehetne megoldani. 

 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Nyilván, ha téged keresnek többen Elnök asszony, akkor van létjogosultsága a 

mobiltelefonnak. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat épületének családi kapcsolattartó jellege miatt is 

sokszor kell telefonálgatni. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

És a költségvetésetekből nem tudtok fenntartani telefont egyébként? 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Én azt mondom, hogy ezzel az a probléma, hogy olyan az együttműködési 

megállapodás, ami a két önkormányzat között létrejött, hogy kötelező az 

Önkormányzatunknak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit 

biztosítani. Ezek között szerepel az, hogy van egy ingatlan, amit használhat, fizeti az 

Önkormányzatunk a rezsi költségeket, biztosít számítógépet ahhoz, hogy tudjanak 

működni, meg biztosít telefont is, ha szükséges. Tehát azt meg kell vizsgálni, hogy az 

Önkormányzat flottájába bekerülhetnek-e. Csak oda nem tudom, hogy lehet-e úgy, hogy 

lekorlátozva. 

 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

Én úgy tudom, hogy azzal az a baj, hogy Telenoros a flotta, és akkor van ingyen a 

telefonálás, hogy ha a flottán belüli a hívás. Ha bejön valaki segítségért, aki nincs a 

flottában, az nem lesz ingyenes. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Én azt mondom, hogy erre a vezetékes telefon a legegyszerűbb megoldás. Már csak 

azért is, mert ha bármilyen rendezvény van itt, vagy bármilyen segítségnyújtásra van 

szükség, akkor az nem személyhez kötött, hogy most itt van-e a telefon vagy nincs. 

Akkor itt van helyben a telefon, a hívásokat meg úgyis a magán telefonszámotokra is 

megengeditek. De ha akármilyen ügyintézés van, amikor nektek kell hívnotok valakit, 

akkor az asztalon van a telefon, és bárki tudja használni közületek. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Csak ezzel meg az a probléma, hogy ha éppen nem vagyunk itt, és akkor kell intézni, 

vagy felhívni valakit, vagy intéznem kell valamit, akkor nem tudok ingyen telefonálni. 

 

Vadász Lénárd TRNÖ. képviselő: 

Igen, mert nekünk Margittal mindegy, mert mi korlátlanok vagyunk. Csak az Elnök 

asszonynak nincs. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ha itt van letéve az asztalon, akkor jó. De ha nem, akkor úgy sem lesz úgy kihasználva, 

mint hogy ha itt volna egy vezetékes telefon, és bármikor, bárki jön ide segítségért, vagy 

kapcsolattartásra, akkor rendelkezésre áll. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 
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Igen, de van, amikor hétvégén kell elintéznünk valamit, vagy késő délután vagy este 

felhívni valakit, mert akkor érnek rá. 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Szerintem késő délután mindenki pihenjen, ti is, ők is. 

 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

Most már hétvégén is kapcsolattartás van, hétvégén is muszáj elérhetőnek lennünk. Mert 

hétvégén tudnak jönni, hogy ne kelljen a gyerekeket kivenni az iskolából. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Amíg nem volt iskola, addig hétköznap volt a kapcsolattartás, de most már csak 

hétvégén tudják megoldani. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Hát jó, de olyankor bejössz és akkor el tudod intézni. A napi teendődet azt úgy intézed, 

hogy bejössz, itt a telefon és elintézed. Kiírjátok egy táblára, hogy ügyfélfogadási idő 

az ekkor van, kapcsolattartás az akkor van, és akkor ez egy rendszert visz a dologba. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Ezekkel a papírokkal is, amiket alá kellett írnom, volt, aki hétvégén keresett meg, mert 

hétfőn vissza kellett vigye. Tegnap meg este kerestek meg. Tehát nincs olyan, hogy 

hétfőn vagy pénteken van ügyfélfogadás, mert van, amikor hirtelen van valami, nem 

lehet kiszámítani. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó, de ha reggel bejössz, akkor bárki el tud intézni itt bármit, Az meg hogy keresnek a 

magán telefonszámodon, azt el tudják érni bármikor. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Igen, de van, mikor felhívnak, hogy hívd már fel ezt, vagy azt, és csörögj vissza. Azt 

már nem tudom csak úgy elintézni. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó, de ezt akkor is be kellene valahogy szabályozni. A hivatalban is ott van a vezetékes 

telefon, 8:00-16:00-ig vezetékes telefonon kereshetnek, utána nem. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Csak azért vetettem ezt fel, mert több ilyen önkormányzatnál így működik. Beszéltem 

velük, náluk megoldották így, hogy legalább az elnöknél van egy telefon, ami 

előfizetéses, és azon tudja intézni a dolgokat. Mondták, hogy kérdezzek rá, mert náluk 

ez így elfogadható volt az ők településükön. 
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Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Az informatikussal megbeszéljük, jó? Ha van rá lehetőség, akkor rajtunk ne múljon. 

 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Lenne még olyan, hogy dologi kiadásokra van elkülönítve pénz. Azt szeretném még 

megkérdezni, hogy milyen dolgok vehetőek ebből? 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ez az, amit másfél héttel ezelőtt említettünk, hogy ezekből szinte kizárólag 

rendezvényeket kell csinálnotok, mert magához a támogatáshoz hagyományőrzést, 

rendezvényeket tudtok elszámolni. Ahogy beszéltük, ugyanúgy, ahogy tavaly volt egy 

kis karácsonyi csomag, azt el lehet számolni. Gondolkozzatok már a mostani testületi 

ülésre, hogy mit is szeretnétek csinálni, hogy határozatba tudjátok foglalni. Már csak 3 

és fél hónap van hátra az évből, és ezt a közel 1.200.000, - Ft-ot el kell költeni még idén. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Olvasom itt, hogy vannak működési célú kiadások. Ebbe mi tartozik bele?  

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

A működési célú kiadásokba az a visszafizetési kötelezettség tartozik bele, amit 2020. 

évről vissza kellett fizetni 392.724, - Ft-ot. Mert ugye azt már vissza is kellett fizetni, 

csak nem volt neki határozati szinten előirányzata, és ezt most utólagosan pótoltuk. 

Tehát a működési kiadás, az ez, és azt kellene elkerülni, hogy jövőre ilyen működési 

kiadást kelljen eszközölnünk a költségvetésetekben. Ezért kellene rendezvényeket 

szervezni, valamilyen tárgyjutalmakat beiktatni. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Gondolkoztunk a tavalyihoz hasonló rajzversenyen. Az nagyon jó volt, a gyerekek 

nagyon örültek neki. Meg az éves tervbe azt is belevettük, amit az elején is mondtam, 

hogy a gyerekeknek ilyen foglalkoztatókat szeretnénk csinálni hétvégén, például 

szombat délután, és ahhoz eszközök kellenének. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ez teljesen jó, ilyenekre lehet. Ezekhez bevásárolni, a kézműveskedéshez, azokat el 

lehet számolni. Csak akkor ezt ütemezzétek be, hogy mondjuk ebben az évben, van még 

mondjuk 10 hétvége, amikor tudtok ilyen foglalkozást tartani, és akkor megmondjátok, 

hogy egy-egy hétvégére szántok 70 ezer Ft-ot. Akkor a hétvégén, ha megterveztétek és 

szépen le is papírozzátok, mert amikor itt voltak a gyerekek, fényképeket készítettetek 

stb. Mert Mónikának az elszámolás pénzügyi részéhez a számlák kellenek, a szakmai 

részéhez meg egy beszámoló, és fényképekkel dokumentálni, hogy mi is történt. Mert 

ha csak beküldjük a számlát, akkor vagy elhiszik, vagy nem. 
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Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Igen. A rendezvényekről mindig vittem a képeket, beszámolót is írtam hozzá. 

 

 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Igen, tehát ilyen programokat lehet. Az, hogy csináltok ilyen kreatív foglalkozásokat, 

attól függetlenül meg lehet hirdetni mondjuk rajz pályázatot, ahol tárgy jutalmak 

vannak, 1-3. helyezett meg különdíjas. Megkezdődött az iskola, most már lehet hirdetni 

az iskolában is. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Vagy olyat például, hogy a szabadidőparkban egy kis sportnapot tartanánk, ahhoz 

vennénk sporteszközöket. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Teljesen jó, csak akkor hozzá kell fogni, neki kell ülni, és megszervezni. És mikor 

megvan a kész programtervetek, akkor jöttök a pénzügyi irodába, hogy szeretnétek 

felvenni mondjuk 200 ezer Ft-ot a sport napra. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Olyan tervünk van még, hogy karácsony előtt, az adventi készülődéskor a gyerekekkel 

feldíszítenénk egy karácsonyfát, díszeket készítenének, verseket mondanának, 

énekelnének. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ennek a dologi kiadásaira tudtok költeni. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Úgy gondoltuk most, hogy mikulásra lehet, hogy nem csomagot készítenénk, hanem 

például lehetne egy kis ünnepséget csinálni nekik, vetélkedővel, kapnának süteményt, 

üdítőt. Mert akkor legalább nem az lenne, hogy megcsináltuk a csomagokat, és sokan 

panaszkodtak, hogy az ő gyereke nem kapott. Így legalább azok fognak kapni, akik 

rendszeresen jönnek a foglalkozásokra meg a karácsonyi készülődésre. Meg szeretnénk 

családokat is bevonni, például a sport napon, hogy a szüleik is eljöhetnek velük együtt. 

És akkor inkább azokat jutalmazzuk, akik részt vesznek a rendezvényeken. 

 

Nekem volt olyan tervem is, hogy a hétvégén, amikor van ez a foglalkoztató, és vannak 

olyan gyerekek, akiknek otthon a szülei nem tudnak úgy segíteni a tanulásban, és 

segítségre van szükségük, mi szívesen segítenénk nekik, vagy épp olvasnánk, írni 

tanulnánk velük. 
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Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ezek nagyon jó programok, most már csak hozzá kell fogni a megvalósításhoz, és akkor 

társulni fog hozzá a pénz is. 

 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

Nem tudom, hogy bele fogunk e férni ebbe az Európai Mobilitási Hétbe, mert az nagyon 

jó lett volna. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Szerintem annak már megvannak a konkrét programjai, abba már szerintem nem fértek 

bele. De attól még szervezhettek saját programokat. Igaz, a jövő héten szombaton szüreti 

bál lesz, akkor nem tudtok. 

 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

A könyvtárosokkal kellene megbeszélni, mert azt ők rendezik, hogy a gyerekek 

felléphetnek-e a szüreti bálon. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Múltkor kérdeztem tőletek, hogy szeretnétek-e fellépni a Csege Napon, a szüreti bálon. 

 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

Most egy négy fős tánccsoportunk van, két kislány és két fiú, de szerintem bőven elég. 

Nekik sikerük volt Újszentmargitán is. Nagyon szépek, ügyesek, úgyhogy én nagyon 

meg vagyok elégedve velük. Teljesen jól elvoltam velük, nem volt az, hogy egyik ide 

rohant, a másik oda. Minden próbán itt voltak, és szépen csinálták. Úgyhogy én több 

gyerekkel nem is szeretném bővíteni a csoportot. Meg felnőttekkel, megmondom az 

igazat, nem az van, mint régen, most már nem érnek rá, nem jönnek rendszeresen. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Igen, eleinte próbáltunk más gyerekeket is bevonni, de volt mikor a próbára nem 

engedték el a szülei. Akik most vannak benne, azok főként a családunkból vannak, őket 

jobban tudjuk mozgósítani, amikor kell. Nincs az, hogy az utolsó pillanatban 

meggondolja magát. Ezért is nem akartunk nagyobb csoportot. A mostaniakkal 

könnyebb próbálni is, nem is nagyon kell nekik mondani semmit, mert a zenét 

meghallják és saját maguknak kitalálják, hogy mit táncolnak, hogy jönnek előre tánc 

közben. Örömmel csinálják. 

 

Meg volt még olyan tervünk, hogy mivel a roma hagyományokat ápolni kell, hogy 

vannak a romáknak írói, költői. A rendezvényeken a gyerekek mondtak verset roma 

nyelven is, meg magyarul is. Egy ilyet is szeretnénk majd idén, hogy a gyerekeknek 

fennmaradjon ez a nyelv. És akkor itt meg lehetne hívni a szülőket, vagy akiket érdekel 

egy kis versmondó, prózamondó kis előadásra. 
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Én azt vettem észre, hogy a gyerekek nagyon örülnek. Szinte még a roma gyerekek 

jobban meg akarják mutatni magukat. Szerintem jobban hiányzik ez nekik, hogy 

versenyezzenek, hogy nézzék őket. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ezek is teljesen jók. Mondom a hagyományőrző programokat is el tudjuk számolni. 

 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Van valakinek valami hozzáfűznivaló vagy javaslat? 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Csak annyi, hogy ha van olyan, ami nagyobb rendezvény, akkor azt inkább most kellene 

megtartani. Ami nem jár azzal, hogy mondjuk 100 embernek össze kell ülnie. Egy 

élelmiszercsomagosztás vagy ilyesmit, azt lehet későbbre halasztani. Tehát, ha van 

nagyobb rendezvény, akkor azt lehet jobb lenne még most szeptember-októberben, amíg 

nincsenek korlátozások. Csak, hogy nehogy az legyen, hogy idén sem tudjátok 

felhasználni a rendelkezésre álló összeget, és akkor megint vissza kell fizetni. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

A rajzpályázatot, azt már most meg lehetne hirdetni. A kézműves foglalkozásokat is el 

lehetne kezdeni szervezni. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Összeírjuk, hogy miket szeretnénk hozzá megvenni. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Csak minél hamarabb, mert három hónapotok van, és ha bejön a veszélyhelyzet, igaz, 

hogy most azt mondták, hogy nem akarnak korlátozásokat bevezetni, de nem lehet tudni. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Aki a tervezett programokkal egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 

 

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-

testülete - 3 fő igen  szavazattal - a határozati javaslatot elfogadta. 

 

 

2/2021.(IX. 16.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT: 

 

4. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésére 

álló költségvetési forrásból az alábbi programokat kívánja megszervezni a 2021. év 

hátralévő részében: 
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- rajzpályázat, 

- kézműves foglalkoztató gyerekeknek, 

- családi sportnap, 

- adventi készülődés, 

- karácsonyi ünnepség, karácsonyfa díszítés, 

- versmondó verseny roma származású költők verseivel, 

- Roma-nap, főzőverseny. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az 1. pontban foglalt programok 

megvalósítása előtt egyeztessen a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

irodavezetőjével a programokhoz tartozó kiadások elszámolhatósága tekintetében. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Végrehajtásért felelős: TRNÖ elnök 

 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Ha nincs másnak javaslata, hozzáfűznivalója, akkor az ülést bezárom. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

    Ajtai Edit                  Lakatos Margit 

                        TRNÖ. elnök                          TRNÖ. képviselő 

 

 

 


