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Iktatószám: I/1645-1/2022. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 

március 3. napján de. 9:00 órai kezdettel – a Tiszacsege Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyén – megtartott rendes üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

  Ajtai Edit    TRNÖ. elnök 

  Vadász Lénárd   TRNÖ. képviselő 

  Lakatos Margit    TRNÖ. képviselő 

 

Meghívottak: 

 

  Dr. Lajter Zoltán   jegyző 

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. Rácz János 

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-testülete a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyvhitelesítő személyét, valamint a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – 3 fő 

igen szavazattal – elfogadta.   
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NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő 2022-2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

2. Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési 

határozatának megalkotására 

Előterjesztő: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

3. Különfélék  
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő 2022-2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Felkérem Langó Józsefnét, a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Irodavezetőjét, hogy tájékoztasson bennünket a napirenddel kapcsolatosan.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

A költségvetési határozat előtt, kell hozni egy határozatot az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő 2022-2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról, ami a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nincs.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Valakinek valami hozzáfűzni valója? Ha nincs akkor, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kérem kézfelnyújtással jelezze. 

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségei Önkormányzat Képviselő-testülete 

– 3 fő igen szavazattal – a határozati javaslatot elfogadta.  

 

1/2022. (III. 3.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT 

 

Tárgy: Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő 2022-2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022-2025. évi fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot 

keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 

(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek 

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022-2025. évi fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékelte szerint hagyja 

jóvá. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Ajtai Edit elnök 
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2. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési határozatának 

megalkotására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Felkérem Langó Józsefnét pénzügyi irodavezetőt, hogy tájékoztasson a napirenddel 

kapcsolatosan.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselők, Jegyző úr, Elnök asszony. A 2022. évi 

költségvetése a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működési 

támogatásából áll, ami jelen esetben 1.040.000, -Ft, ennyi várható, ha esetleg évközben 

előirányzat emelkedés, vagy pótelőirányzat érkezik, akkor módosítással fog bejutni a 

költségvetésbe, ezzel a bevétellel szemben dologi kiadásokat terveztünk a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatnak.  

Elnök Asszony, nem tudom, hogy szólt-e már neked Móni, vagy a műszakos fiúk, de 

folyamatban van a közművek átírása. 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Azt tudom, aláírtam a papírt. De most is ide jöttek be vízszámlák.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

A víz is folyamatban, az E.ON-os meg biztos végelszámoló számla. Tehát az a lényeg, 

hogy most már nem fognak ide jönni közüzemi számlák és ezt az 1.040.000, -Ft-os állami 

támogatást mindenféleképpen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat céljaira kell fordítani, 

tehát épület fenntartására nem kell költeni. Rendezvényekre, hagyományőrzésre 

próbáljátok fordítani, ha sikerülne beindítani a néptáncot, akkor annak a dologi kiadását 

lehetne fedezni.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Valakinek valami hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kérem kézfelnyújtással jelezze. 

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – 

3 fő igen szavazattal – a határozati javaslatot elfogadta.  

 

2/2022.(III. 3.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT 

Tárgy: Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési 

határozatának megalkotására 
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Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetési határozatának megalkotására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

1. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét 

 

                      1.040.000 Ft bevétellel 

ebből: 1.040.000 Ft költségvetési bevétellel                    

1.040.000 Ft kiadással 

ebből: 1.040.000 Ft költségvetési kiadással 

az 1. számú melléklet részletezése szerint fogadja el. 

2. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi 

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

részletezése szerint fogadja el. 

3.  

4. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi 

költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint létszám 

előirányzatát az 3. számú melléklet részletezése szerint fogadja el. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Ajtai Edit elnök 

 

3. Napirendi pont: 

 

Különfélék  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Ezen napirendi pontban szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Átolvastam a 

szabályzatot, amit kaptunk és azzal kapcsolatban szeretnék egy pár dolgot megjegyezni. 

Már korábban beszéltem Polgármester úrral, például abban, hogy kellene ide egy takarító 

és én szerettem volna jelentkezni, hogy közfoglalkoztatási program keretein belül engem 

itt helyeznének el és akkor el tudnám mellette végezni a dolgom is és az iroda 

tisztántartását is. Olvastam még azt is hogy a helyi önkormányzat biztosítja a tárgyi és 

személyi feltételeket és megkérdeztem tőle, hogy bele tartozik e ebbe, hogy itt legyen egy 

takarító, és ő mondta, hogy most ezzel nincs tisztába majd utána jár, de azóta nem 

beszéltem vele.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Szerintem inkább a jogi és a pénzügyi szakértelem rendelkezésére állását jelenti.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

A tárgyi feltételekben pedig szeretném megemlíteni a nyomtatót, nem tudjuk használni, 

pedig szükséges lenne mert már többen is fordultak hozzánk ilyen kéréssel.  
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Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Azt kell megnéznünk, hogy van-e az Önkormányzatnak olyan felesleges nyomatója, ami 

működőképes és el lehet ide hozni. 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Meg ezzel a takarítói állással kapcsolatban azt is mondtam Polgármester úrnak, hogy 

például ő kiadta ezt az épületet a nevelőszülőknek ilyen kapcsolattartásra és úgy szoktuk 

megoldani, hogy vagy én, vagy Margó bejövünk arra az egy óra hosszára takarítani.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

De nekik kellene takarítani. Sőt a közüzemi órákat leolvasni, tudtommal a szerződésben 

ez van, mert amúgy ingyenesen lett oda adva nekik, de ha esetleg valamiért megugrana a 

fogyasztás, azt figyelni kellene.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Mondtam Polgármester úrnak és mondta, hogy miért nem egyeztünk meg az elején, hogy 

kérjünk egy bizonyos összeget. Két nevelőszülői hálózat is van.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Én csak a Benita Nevelőszülői Hálózatról tudok, akiknek van szerződésük.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Akkor a másiknak nincs?  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Ki a másik? 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

Nem tudom. 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

A Benita Nevelőszülői Hálózat vezetőjével kapcsolatban vagyok, szoktunk is beszélni, 

volt is már itt.  

 

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

De ők is kérelmezték, tud róla a Polgármester úr, mert különben nem lehetnének itt.  

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Jó, majd megnézem. Csak a Benitát tudom, mert nekik van szerződésük. De ha Elnök 

asszony kapcsolatban van a vezetővel, akkor velük kell megbeszélni.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Én csak a Benitával tartom a kapcsolatot. A másik nevelőszülői hálózat nem is vette fel 

velem a kapcsolatot.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Akkor, hogy jönnek be ide? 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Margó szokta beengedni.  

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

Nekem csak szóltak, hogy beszéltek a Polgármester úrral.  
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Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Ezt is úgy tudtam meg, hogy egy külön hálózatban működik, kérte a hölgy, hogy 

megengedjük-e, hogy egy zárható szekrényt ide hozzanak, amiben a játékokat és más 

egyéb dolgokat tárolnának a gyerekeknek, illetve azt is mondta, hogy biztosítana 

tisztítószereket arra az időre, amikor ők itt tartózkodnak. Most pénteken beszéltem vele 

és kérdezte, hogy megoldható lenne-e, mert ők már beszerezték a szekrényt.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Annyit mondj már meg nekik, hogy választásig várjanak, mert ez egy szavazókör lesz. A 

szavazófülkék meg egyebek miatt, de utána biztos nincs akadálya.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Beszéltem Polgármester úrral a munkával kapcsolatban és mondta, hogy előre 

engedélyeztetni kellett volna, hogy melyik helyiségben. Beszéltem a munkaügyön a 

vezetővel és mondta, hogy ezt nem ők döntik el, hogy közfoglalkoztatási program 

keretein belül kit hova osztanak be.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Itt döntik el, de a Járási Hivatal engedélyezi.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Mondtam a Munkaügyi Központnak, hogy ide az irodába szeretnék.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Igen, de március 1. napjával elindultak az új programok.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Pedig itt mindig volt egy takarító.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Egy ember fixen? 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Volt mikor kettő is. Az elnök fel volt véve közmunka programba, de rajta kívül volt, hogy 

még ketten is voltak. És én mondtam, hogy nem értem engem miért nem lehetne felvenni, 

hogy ilyen feladatokat is ellássak meg akkor a saját dolgomat is eltudnám végezni. De azt 

a választ kaptam, hogy lehet van még hely a betonozóknál, próbáljam meg. De ilyet, hogy 

lehet egy Elnöknek, vagy egy nőnek mondani, hogy menjen a betonozóba, ami egy 

férfinak is elég. Meg ha az utcára is kitennének minket, hogy szedjük a csikkeket, 

rendesen kinevetnének minket az emberek.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Edit, ezt a kettőt elkell választani egymástól. Meg vagy választva, mint Elnök ezzel nem 

jár semmi, vagyis járhatna tiszteletdíj, hogyha úgy állna az Önkormányzatotok meg ha 

rendben lennének a KOMA nyilvántartásotok. Mert akkor azt mondanám, hogy lehetne 

egy 10.000, -Ft-os tiszteletdíjatok havonta. A másik az, ez egy közmunka program, ami 

úgy van behatárolva, hogy van három fajta program, aminek meg vannak a 

munkafeltételei és az Önkormányzat nem tud rajta változtatni, mert akkor az lenne a vége, 

hogy mindig jönnének az ellenőrzések, mert nem ott vannak a dolgozók, ahol kellenének.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 
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Meg benne van ebben a szabályzatban, hogy ha a képviselőnek feladata van, akkor a 

munkáltatónak kötelessége elengedni. Margónak, amikor van valami elintéznivalója, 

kérlek mond el, hogy hogyan szoktak elengedni téged.   

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

Nehezen.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

De én ezt el is hiszem, amiatt, hogy pont ettől tart mindenki, a vezetőd is, hogy munkaügyi 

ellenőrzés bármikor jöhet.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

A testületi ülésekre el kell engedniük. Azon kívül elég nehéz meghatározni és nem azért, 

mert nem teszel valamit.  

Lakatos Margit TRNÖ. képviselő: 

De viszont, ha kapcsolattartás van, akkor mindenféleképpen el kell jönnöm.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Kulcsot kell adni, vagy nem tudom.  

Tényleg a tiszteletdíj, amit Irodavezető Asszony is mondott, ha a KOMA-ban benne 

vagytok zölden, minden további nélkül meg lehet tárgyalni. Egyedül Margó van most is 

benne. A többiek nincsenek, ezen változtatni kellene.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Csak azt nem értem, hogy ha nekem volt benne, ami hiányos volt. De például Lénárt a 

fiam, ő ahogy dolgozik minden évben igénye veszi az adót, minden évben kell neki 

bevallást adni nullásat.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ha például kérne a fiad egy nemleges adóigazolást, ha valami nem lenne rendben, akkor 

a NAV nem adná ki.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

De, amit mondtam is, neki ott a rendőrséggel volt ügye. És most kellene kérelmezni a 

felvételt a KOMÁ-ba, az magától nem zöld. Azt mindig elmondjuk, hogy gyertek be és 

akkor mi segítünk. Kell egy ügyfélkapus elérhetőség meg egy adóazonosító jel és kb. 3 

perc az egész. Mert ha nincs tartozás, legfeljebb részletfizetés van, akkor elvileg zöld.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

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

 

K. m. f. 

 

Ajtai Edit s.k.      Lakatos Margit s.k. 

TRNÖ. elnök       TRNÖ. képviselő  

 

 


