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Iktatószám: I/139-1/2022. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 

december 14. napján de. 10:00 órai kezdettel – a Tiszacsege Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat székhelyén – megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

  Ajtai Edit    TRNÖ. elnök 

  Rácz János    TRNÖ. elnökhelyettes 

  Lakatos Margit    TRNÖ. képviselő 

 

Meghívottak: 

 

  Dr. Lajter Zoltán   hatósági irodavezető, mb. jegyző 

Szeli Zoltán     polgármester 

Langó Józsefné   pénzügyi irodavezető 

  Bényei Dóra    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. Vadász Lénárd 

TRNÖ. képviselő távolmaradását jelezte.  

Javaslatot tesz jegyzőkönyvvezető személyére – Bényei Dórára -, valamint a 

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

napirendi pontok megtárgyalására.  

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületet – a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyvhitelesítő személyét, valamint a meghívóban szerepelő napirendi pontok 

megtárgyalását – 3 fő igen - szavazattal elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy felkerül a 

napirendi pontok közé a „Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. 

(III.27.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló 26/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelet 

utólagos jóváhagyására” napirendi pont. 
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NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 

évi I. félévre vonatkozó munkatervének meghatározására  

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

2. Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (III.27.) 

önkormányzat rendelet módosításáról szóló 26/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelet 

utólagos jóváhagyására 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

3. Javaslat karácsonyi élelmiszercsomag kiosztására 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

4. Különfélék  
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi I. 

félévére vonatkozó munkatervének meghatározására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Havi szintre lebontottam, ismertetném, a munkatervünket. Február hónapban szeretnénk 

a gyerekeknek egy farsangi bált rendezni, ahol jelmezversenyt tartanánk, a helyezettek 

díjat a résztvevők pedig ajándékot kapnának. Márciusban a tavasz témában egy 

rajversenyt hirdetnénk, ahol szintén díjaznánk a helyezetteket és a résztvevőket. 

Áprilisban egy húsvétváró foglalkozás lenne, ahol tojást festenének és különböző 

díszeket készítenének a résztvevők. Májusban pedig gyermeknap alkalmából a 

szabadidőparkban egy játékos sportos vidám nappal kedveskednénk a gyerekeknek. 

Ezeken kívül szeretnénk még hétvégente hasznos elfoglaltsággal kitölteni a gyerekek 

szabadidejét. Ehhez már vásároltunk már játékokat és folyamatosan vásárolnánk a 

foglalkozáshoz szükséges kellékeket. Ennyi volna most, amit így terveztünk.  

Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető: 

Nekem csak annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy ez a két testületi-ülés azért is lett 

betervezve, hogy aki esetleg külföldön van tudja előre is, hogy mikor kellene hazajönnie 

Ez volt az elsődleges szempont meg nyilván az SZMSZ is előírja. Amit Elnök Asszony 

mondott, - a programokat - azt így név szerint nem szükséges rögzíteni. Nyilván ezeknek 

pénzügyi vonzata van. Itt inkább ténylegesen, ami a működés szempontjából fontos 

napirendipontok lennének megtárgyalva, illetve ami ott esetleg felmerül. Ezeket 

nyugodtan, ha ti megbeszélitek csinálhatjátok, függetlenül attól, hogy van-e testületi vagy 

nincs. De mind amellett, amiket mondtatok azokat tudjátok csinálni, ha a vírushelyzet 

megengedi.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Valakinek valami hozzáfűzni valója? Ha nincs akkor, aki ezzel a munkatervvel egyetért, 

kérem kézfelnyújtással jelezze.  

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségei Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

3 fő igen szavazattal – a határozati javaslatot elfogadta.  

 

3/2021.(XII. 14.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 

évi I. félévre vonatkozó munkatervének meghatározására 

 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Testület 2022. évi I. 

félévre vonatkozó munkatervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
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2022. február 17. 

• Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022-

2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

Előterjesztő: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

• Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

2022. május 25. 

• Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló határozatának 

módosítása 

Előterjesztő: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

• Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása 

Előterjesztő: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: TRNÖ elnök 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (III.27.) önkormányzat 

rendelet módosításáról szóló 26/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelet utólagos 

jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető: 

Itt annyi lenne, csak hogy segítsek nektek, hogy 2022. január 1. napjával megalakul a Dr. 

Papp József Művelődési Ház és Könyvtár. Régen, 2018 előtt volt hasonló intézmény, de 

meg lett szüntetve, úgyhogy most 4 év után a Kormányhivatal kérésére újra meg kell 

alapítani. Intézményi kereteket ölt ez a közművelődési és könyvtári szolgáltatás, ehhez 

kapcsolódik egy önkormányzati rendelet, amit ezek miatt és egyéb technikai jellegű 

módosítások miatt kellett felülvizsgálni. Mivel nem ülésezett a Testület előtte, ezért a 

véleményeteket nem tudtuk kikérni. Hogyha utólag hozzájárul a Testület, hogy ezt 

módosítsuk – mert ez már megtörtént 2022. január 1. napjával lép hatályba – akkor azt 

nagyon megköszönjük és az intézmény is úgy tud működni. 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Hozzájárulunk ehhez, mert ez a mi érdemünk is, mert sokszor szoktunk együtt dolgozni 

velük.  
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Szavazzuk meg, hogy egyetértünk-e a határozati javaslattal, aki egytért, kérem 

kézfelnyújtással jelezze.  

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségei Önkormányzatának Képviselő-

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

 

4/2021. (XII. 14.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT: 

Tárgy: Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (III.27.) 

önkormányzat rendelet módosításáról szóló 26/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelet utólagos 

jóváhagyására 

 

1. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszacsege 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (III.27.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló 

26/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelet tartalmát megismerte és annak elfogadásához 

utólagos jóváhagyását adja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

 

3. Napirendi pont: 

 

Javaslat karácsonyi élelmiszercsomag kiosztására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

(Előterjesztés szóban előadva.) 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Tavaly is nagyon jól sikerült és volt rá érdeklődés, valamint örültek is neki. Beszéltünk 

már erről, csak még a darabszámot nem tudjuk és hogy milyen értékű legyen, amíg nem 

tudjuk mennyi pénzünk lesz rá.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:  

Úgy tudom, hogy a számlátokon jelen pillanatban kb. 100.000, -Ft. körüli összeg van. 

Ugye az év végi záráshoz számolunk egy 10.000, -Ft körüli bank költséget. Ahhoz, hogy 

a megkapott támogatással el tudjatok számolni és ne keljen visszafizetni, ahhoz 

mindenféleképpen a Tiszacsege Város Önkormányzatának a támogatása is szükséges. 

Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy mivel van valamennyi pénzetek, ezért egy olyan 

500.000, -Ft-os támogatást kell majd a Testületnek jóváhagyni.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Így hallva az adatokat, tavaly is olyan 500.000, - Ft. körül költöttünk a csomagokra. 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:  

Biztos, hogy már többször el lett mondva, hogy ez a visszafizetési kötelezettség abból 

adódik, hogy a feladatalapú meg a működési támogatásnak az elszámolása változott meg 
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még korábban, 3-4 évvel ezelőtt az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költséget is 

elszámolhattuk, de azóta nem lehet. Úgy van a nemzetiségi törvényben, hogy a település 

önkormányzatnak biztosítani kell a működéshez szükséges minden nemű 

számítástechnikai, ingatlanfenntartás, irodaszer, minden ilyen jellegű dolgokat biztosítani 

kell. És ugye a korábbi években volt laptop vásárolva még Lakatos Géza idejében.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Aminek nincs nyoma se itt.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Állítólag egy fél év alatt tönkre is ment, azt a tájékoztatást kaptam. Meg ugye el lettek 

számolva rezsiköltségek is, ezeket ugye nem lehetett és ezért visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. És az elmúlt években ezt mindig 

görgettétek magatok előtt, mert sose tudtatok elszámolni vele és a következő évi 

támogatásból ezt vissza kellett fizetni és ugye, hogy ennek elejét vegyük ezért kértem a 

polgármester urat, hogy segítsen ennyiben az Önkormányzat.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Köszönjük ezúton is. Nekünk ez nagy segítség lesz, ha nem kell visszafizetni, mert 

akkor több mindenre tudunk költeni.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

És akkor a jövő évi állami támogatás, ami ugyan olyan, mint az idei - 1.300.000.Ft, - azt 

csak úgy mond kulturális rendezvényekre, azokat a programokat, amiket felsoroltál, 

azokat meg kell valósítani az első félévben, meg majd a második félévben is tervezni kell, 

azért, hogy legyenek fényképek, meg legyenek kulturális számlátok.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Meg mi is szeretnénk, ha a települési rendezvényekben jobban becsatlakoznátok, 

összehoznátok a néptánc csoportotokat  

Rácz János TRNÖ. elnökhelyettes: 

Mindenképp megpróbáljuk összehozni, egyben tartani a csapatot. Ígérem, ha lesznek ilyen 

programok akkor jelen leszünk mi is.  

 Szeli Zoltán polgármester: 

Ha tudtok, akkor szívesen látunk benneteket. Ne vegyétek kötelező jellegűnek. Csak akkor 

tényleg kulturális programokra fordítsátok azt a pénzbeli juttatást.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Erről az élelmiszer csomagosztásról még annyit szeretnék, hogy karácsony előtt 

szeretnénk majd a családoknak segíteni, addig átfogjuk nézni majd, hogy körülbelül 

mennyi olyan család van, aki tényleg rászorul. Úgy gondoljuk, hogy tényleg olyannak 

adjuk, aki rá van szorulva. Megbeszéljük majd milyen értékben kerüljön a csomag 

kiosztásra.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ha a karácsonyi rendezvényre, ha azt mondjátok, hogy kb. 100.000, -Ft-ot költötök, akkor 

kb. 500.000, -Ft-ra számolhattok a csomagokra. Ha nincs meg a lista, akkor Móninak meg 

van, mert a számlához neki csatolni kellett.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Mi alapján adjátok a csomagot? 
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Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Ismerjük a családokat.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Abból összeveszés lesz.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Tavaly sem volt ilyen probléma.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Olyanra is figyeljetek, hogy egy lakcímen két család ne kapjon kettő csomagot.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Arra tavaly is figyeltünk.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Rövid az idő, mert már jövőhéten karácsony. 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Azt szerettem volna még, hogy most ezt még megbeszélnénk, hogy legyen időnk 

megrendelni.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Meg úgy számoljatok, hogy a pénzügy december 23-án már nem dolgozik, majd csak 

december 31-én. Jó lenne, ha már a megrendelés már a héten meg lenne. 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Valakinek van-e hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor aki azzal a határozati javaslattal 

egyetért, hogy a rászoruló roma családok részére bruttó 4.000, - Ft értékben 150 

karácsonyi csomagot osszunk ki, az kérem kézfelnyújtással jelezze.  

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségei Önkormányzatának Képviselő-

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

 

5/2021. (XII. 14.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat karácsonyi élelmiszercsomag kiosztására 

1. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 150 

roma rászoruló családnak bruttó 4.000, - Ft értékben karácsonyi élelmiszercsomagot oszt 

ki. 

 

Határidő: 2021. december 24. 

Felelős: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

 

 

4. Napirendi pont: 

 

Különfélék  
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Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Arról szeretnék beszélni, hogy az utolsó testületi ülés óta mit csináltunk, milyen 

programok voltak. Október 2-án egy kézműves foglalkozást szerveztünk, ahol a gyerek 

rajzoltak, festettek, a téma az ősz volt. Mindenki nagy kedvvel készítette az alkotását, 

egyformán megajándékoztuk őket. Október 16-án pedig a sportpályán családi sportnapot 

tartottunk, ahol különböző vetélkedőkön vehettek részt a gyerekek és nem csak a 

gyerekek örültek ennek, hanem a megjelent szülők is. A végén pedig mindenki kapott egy 

kis ajándékcsomagot. December 5-én 125 gyermeknek mikulás csomagot osztottunk ki 

1.500, -Ft értékben. Tervben van még, hogy karácsony előtt a gyerekeket összehívnánk 

egy fenyőfadíszítésre, játékos délutánra és megvendégelnénk őket. Olyan díszekkel 

díszítenék fel, amit ők sajátkezűleg készítenének és még a karácsonyi élelmiszercsomag 

lenne, amit ebben az évben terveztünk.  

Valakinek van-e hozzáfűzni valója? Ha nincs akkor, aki ezzel a határozati javaslattal 

egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.  

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségei Önkormányzatának Képviselő-

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

 

6/2021. (XII. 14.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat Ajtai Edit TRNÖ. elnök beszámolójának elfogadásra 

 

1. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ajtai Edit 

TRNÖ. elnök beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Ha nincs másnak javaslata, hozzáfűzni valója, akkor az ülés bezárom. 

 

K. m. f. 

 

 

  Ajtai Edit       Lakatos Margit  

TRNÖ. elnök       TRNÖ. képviselő  

 

 


