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Iktatószám: I/4093-1/2022. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 

május 25. napján de. 9:00 órai kezdettel – a Tiszacsege Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat székhelyén – megtartott 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 a 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 pontok 

megtárgyalását – 3 fő igen szavazattal - elfogadta.   
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NAPIRENDI PONTOK: 

 

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

önkormányzati határozatának módosítására 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

2. Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának 

elfogadására 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

3. Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 

év II. félévére vonatkozó munkatervének meghatározására 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

4. Különfélék 
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati határozatának módosítására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezető Asszonyt, hogy ismertesse a napirendi 

pontot.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Köszönöm szépen, tisztelt Képviselő-testület, Jegyző Úr és megjelentek. A 2021. évről a 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a beszámolóját határidőben elkészítette 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézői. Ennek megfelelően 

módosítani szükséges a költségvetési rendeletét az Önkormányzatnak, mivel voltak olyan 

pótelőirányzatok, illetve kapott olyan működési támogatást az Önkormányzattól a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, ami a legutóbbi rendelet módosítást követően beépítésre 

kell, hogy kerüljenek, hogy a zárszámadási rendelet megfelelően elfogadásra kerülhessen 

és ezért második alkalommal módosítjuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 

költségvetését. Tehát ezek a 2021. évi teljesítési adatokhoz kerültek kiigazításra ezek az 

előirányzatok.  

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Technikai jellegű módosításról van szó, hogy el tudják majd fogadni a zárszámadást.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

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

kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségei Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

3 fő igen szavazattal – a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati határozatának 

módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadta.  

 

3/2022.(V. 25) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati határozatának módosításáról 

1. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét 
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                      2.344.338 Ft bevétellel 

ebből: 2.343.563 Ft költségvetési bevétellel 

                    775 Ft finanszírozási bevétellel 

2.344.338 Ft kiadással 

ebből: 2.344.338 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: Ajtai Edit TRNÖ elnök 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának 

elfogadására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető Asszonyt megkérném, hogy ismertesse a 

napirendi pontot. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Köszönöm szépen. Mint ahogy említettem az előbb, határidő előtt benyújtásra került a 

2021. évi költségvetési beszámolója a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, idén 

március 25-e volt a határidő. Ez a beszámoló képezi alapját a zárszámadási rendeletnek. 

Ami a beszámolóban előirányzatok, teljesítések szerepelnek, azok kerültek a 

zárszámadási határozatba is feltüntetésre. Az előterjesztésben kirészleteztem, hogy 

működési állami támogatásra mennyit kapott az Önkormányzat. Kapott a Tiszacsege 

Város Önkormányzatától működési bevételt, ez egy egyszeri 400.000, -Ft-os volt év 

végén, amit Mikulás csomag megvételére használtatok fel, valamint a rezsiköltségek 
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tovább számlázása, amit az Önkormányzat fizetett.  Amit érdemesnek tartok kiemelni, 

hogy 2021. évben az alaptevékenység szabad pénzmaradványa 50.458, -Ft., ami erre az 

évre áthozható, ez még jelen pillanatban a 2022. évi költségvetési határozatban nem 

szerepel, mert addig amíg el fogadásra nem került addig még nem tudtuk, majd az 

augustusi rendelet módosításban ez is beépítésre kerül. A zárszámadási határozatban a 

2021. évi teljesítési adatok szerepelnek. 2.344.338, - Ft bevétellel számolt a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat és ezzel szemben 2.903.880, -Ft. kiadás teljesült. Örömmel 

számolok be, hogy kolleganőm, Lévainé Borsos Mónika elszámolt a szükséges állami 

támogatásokkal és nem volt visszafizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak, a 

további évekhez képest. Mondjuk ehhez kellett is az Önkormányzat 400.000, -Ft-os 

támogatása. Az idén, ha kérhetem úgy gazdálkodjatok, hogy ezt fenn is tudjátok tartani, 

mert nem biztos, hogy a következő időkben tud így az Önkormányzat támogatni – az 

idei évben szerintem nem.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Ez nagy segítség volt, hogy segítettek ebben, mert így tudtuk megoldani.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

  Azért mondom, hogy szervezzétek a programokat, mert kell és be kell mutatni, hogy 

működik az Önkormányzat.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

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

kérem kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségei Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

3 fő igen szavazattal – a 2021. évi zárszámadásáról szóló határozati javaslatot elfogadta.  

 

4/2022.(V. 25) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról 

1) Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló zárszámadás költségvetési bevételi és 

kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát 

 

2.344.338 Ft bevételi főösszeggel 

2.293.880 Ft kiadási főösszeggel 

                             50.458 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá. 

2) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 
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3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és 

kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. 

4) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves 

létszámot a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

5) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

6) Az Önkormányzat 2021. évi mérlegét a 6.  és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Végrehajtásért felelős: Ajtai Edit elnök 

 

3. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. év II. 

félévére vonatkozó munkatervének meghatározására 

 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Itt azt kell elmondani, hogy mit szeretnénk? 

Dr. Lajter Zoltán jegyző:  

Itt nem a programokról van szó, hanem konkrétan a szükséges testületi üléseket mikor 

tartjuk meg. Ez részemről is javaslatként merült fel, hogy egy augusztus végén, vagyis 

augusztus 31. Illetve a november 30. – még év vége előtt – itt a költségvetés módosításait 

vettem bele, valamint a 2023. évre vonatkozó I. félév munkatervét meg kell határozni év 

végén, ezt ki lehet egészíteni, ha szeretnétek. De amúgy meg testületi üléseken bármikor 

fel lehet venni napirendi pontot, különfélékben, ez egy ilyen technikai jellegű határozat 

lenne, amit nyilván az SZMSZ is megkövetel. Illetve a képviselők ezeket a dátumokat 

írják fel, ezt a kettőt, hogy határozatképesség meg legyen. Most ez sikerült, de ugye a 

költségvetés elfogadásakor volt egy testületi ülés, ami nem lett határozatképes újra meg 

kellett tartani és ugye ott az a helyzet veszélyeztette a költségvetés elfogadását. Azért is 

kérem, hogy ezt úgymond „pirosbetűs ünnepként” felvésnétek, hogy ekkor lesz. Ha lenne 

kiegészíteni valótok akkor szóljatok, bele lehet tenni, ha felmerül valami akkor szóljatok 

előtte és akkor segítek az előterjesztés elkészítésében vagy bármi másban.   

Annyi javaslatom lenne, hogy módosítsuk a határozati javaslatot, a közmeghallgatást 

vegyük már fel november 30-ra. A Kormányhivataltól, hogy a tavalyi évben ez elmaradt 

és ezzel egészítsük már ki idén. Ez a következő év támogatásánál pluszt fog nektek 

jelenteni.  



Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. május 25. napján megtartott üléséről 

 

 
 

7 
 

Ez a közmeghallgatás ugyan olyan, mint egy testületi ülés csak eljöhetnek a lakosok és 

elmondhatják a véleményüket. Csak ezt majd konkrétan így kell meghirdetni.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Köszönöm szépen. Valakinek valami hozzáfűzni valója, ha nincs akkor, aki egyetért a 

kiegészített határozati javaslattal az kérem kézfelnyújtással jelezze.  

 

Megállapítom, hogy Tiszacsege Roma Nemzetiségei Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

3 fő igen szavazattal – a 2022. év II. félévére vonatkozó munkaterv meghatározásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadta.  

 

5/2022.(V. 25) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. év II. 

félévére vonatkozó munkatervének meghatározásáról 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Testület 2022. év II. 

félévére vonatkozó munkatervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

2022. augusztus 31. 

• Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

határozatának módosítása 

Előterjesztő: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

2022. november 30. 

• Közmeghallgatás 

 

• Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

határozatának módosítása 

Előterjesztő: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

• Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. év I. félévére 

vonatkozó munkatervének meghatározása 

Előterjesztő: Ajtai Edit TRNÖ. elnök 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Ajtai Edit TRNÖ elnök 
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4. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Arról szeretnék beszélni, hogy mit csináltunk még ebben az évben. Április hónapban 

tartottuk a húsvét váró délutánt, a gyerekeknek, ahol tojásokat festettek, 

megvendégeltük őket süteménnyel, szendviccsel, játszottak, nagyon jól érezték 

magukat. Amit pedig elkészítettek azt haza vihették. Még mi is jól érzetük magunkat 

mert mindig bekapcsolódunk a programokba.   

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Fényképek készületek, ugye?  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Igen. Május 1-jén volt a majális, ahol a gyerekekkel és a szülőkkel közösen együtt 

készítettünk, kaptak édességet, üdítőt. A gyerekek játszottak, a fiúk fociztak, a lányok 

labdáztak, tollasoztak, sorversenyes játékokat szerveztünk, ahol mi is bekapcsolódtunk. 

Főztünk, családiasan telt a nap, a végén pedig a gyerekek kaptak egy kis ajándékot. Most 

hétvégén pedig egy gyermeknapi rendezvényt szeretnénk. Arra is gondoltunk, hogy 

felállítanánk most már a pingpongasztalt, meg vannak társasjátékok ezekkel 

eljátszanának, meg szendviccsel, süteménnyel kínálnánk meg őket.   

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Rendeznétek nekik egy pingpong versenyt? Ezt meghirdettétek?  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Vannak családok – azaz igazság - akik kaphatók ezekre a dolgokra.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Nem ártana egy Facebookos bejegyzéssel meghirdetni, hogy több mindenkihez 

eljusson.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Volt olyan, amikor mindenhol meghirdettük és tényleg mindenhol kellett keresni 

gyerekeket, hogy eljöjjenek.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ez így már jó, hogy harmadik program lesz. 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

A gyermeknapi rendezvény után pedig úgy gondoltuk, hogy elmennénk fagyizni. 

Olyanra is gondoltunk, ha már több játék van itt, hogy hétvégén néha összehoznánk a 

gyerekeket – egy játékos délutánra.  
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Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Annyiban maradjunk már – hogy most nem tudom, hogy áll a költségvetésetek 

teljesítése – hogy mindenféleképpen egyeztessünk már a pénzügyön, hogy június 30-ig 

el legyenek költve arányosa.  

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Beszéltem Mónikával mondta, hogy menjek ma be az ülés után.  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Ha venni akartok ki pénzt, akkor vagy holnap reggel, vagy te Elnök Asszony vagy 

Képviselőtársad felveszi a pénzt. Most azt tudom, hogy kevesebbet kaptatok, mert nem 

volt az előző évben közmeghallgatás. Ez a 104.577-, Ft. kétszer, feladatalapú támogatás 

azt idén nem kapjátok, pont amiatt, hogy nem volt meg a közmeghallgatás. Szerintem 

az 1.040.000, -Ft nem emelkedett a tavalyihoz képest – költségvetésetek van. Az első 

félévben megkaptátok az 520.000, -Ft-ot, és majd július-augusztus körül kapjátok a 

másik 520.000, -Ft-ot. 

Fontos, hogy mindent dokumentáljatok. És a hagyományőrzésre fordítsatok sok időt 

mert az is pontot ér. 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Van-e valakinek még hozzáfűznivalója? Ha nincs akkor a mai ülést bezárom.  

 

K. m. f. 

 

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

 TRNÖ. elnök TRNÖ. képviselő 

 


