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Iktatószám: I/7145-1/2022. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 

szeptember 14. napján de. 9:00 órai kezdettel – a Tiszacsege Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat székhelyén – megtartott rendkívüli 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 2022. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati határozatának módosítására 

Előterjesztő: Ajtai Edit elnök 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

2. Különfélék 
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 a szót. Köszöntöm a megjelenteket. Tiszacsege Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2022. évi költségvetését első alkalommal kívánjuk módosítani a 

módosítás során a 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V.25.) TRNÖ. számú 

határozat 4. számú mellékletében elfogadott 50.458, -Ft. maradvány kerül beépítésre. 

Ennyivel nő a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi főösszege és a kiadási 

főösszege. Szeretném itt azért megjegyezni, hogy egyeztessünk, mert költeni kell a pénzt, 

el kell vele számolni. Pont ma került szóban a karácsonyi csomagosztás – persze ha idén 

is akarjátok – azt sokat számítana.  

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Meg majd mikulás csomagot szeretnénk majd a gyerekeknek.  

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Szinte a félévi támogatása megvan a költségvetésnek.  

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Mikulásra is, amikor tavaly, csináltuk a csomagot kevesebb lett, úgyhogy most úgy 

gondoltuk többet fogunk készíteni. Meg a jelenlegi árak mellett, sokkal többe fog 

kerülni. Meg még szeretnénk hétvégi programokat is szervezni a gyerekeknek.  

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

A rendezvények nagyon fontosak, nem csak a csomagok osztása. Még idén 1-2 

rendezvényt tartani a plusz pontok miatt, ami a feladatalapú támogatáshoz kell. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Hagyományőrzésnél gondoltuk, hogy a gyerekek fellépnének és fotódokumentációval 

igazolnánk. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 
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Tavaly feladatalapú támogatást nem kaptatok. Ezért most csak 1.090.000, - Ft a 

költségvetésetek. 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

A gyerekeket érdekelné is a program, meg szoktak is utána érdeklődni. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Akkor lehet szervezni, nem azt mondom, hogy minden héten, de legalább havonta. 

Valamilyen témát dobjatok fel.  

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Van-e valakinek valamilyen hozzáfűzni valója? Ha nincs akkor, aki egyetért a napirendi 

ponttal az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület 3 

fő igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.  

 

 

6/2022.(IX. 14.) TRNÖ. Sz. HATÁROZAT: 

 

1. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét 

 

                      1.050.458 Ft bevétellel 

ebből: 1.040.000 Ft költségvetési bevétellel 

               50.458 Ft finanszírozási bevétellel 

1.050.458 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. 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 

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

 

Különfélék 

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

Van-e valakinek valami javaslata a különfélékben?  

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Igen, köszönöm. Ma reggel kaptunk egy levelet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Osztályától az aktuális jogszabály változásokról és a működési, valamint a 

feladatalapú támogatásról. A veszélyhelyzet miatt a négy testületi ülés nem volt kötelező, 

viszont a közmeghallgatás igen. Utóbbi tavaly elmaradt. De a 2023. évi támogatáshoz 

fontos, hogy idén a négy testületi ülés meg legyen tartva és abból az egyik 

közmeghallgatással egybekötött legyen. November 30-ra van beütemezve a munkatervben 

a testületi ülés közmeghallgatással. És nem venné jó ki magát, ha egy határozatképtelen 

testületi ülésen gyűlnének össze a lakosok, mivel a közmeghallgatásnak az a lényege, hogy 

jönnek a lakosok és az első napirendi pont úgymond kötetlen kérdezhetnek bármiről. Meg 

ezt promótálni kellene majd. És ez a jövőévi támogatáshoz mindenképp szükséges. Most 

járunk a harmadik határozatképesnél, mert volt két határozatképtelen ülés, nagyon fontos, 

hogy még év vége előtt össze üljünk a közmeghallgatás és a támogatások miatt. Nyilván az 

lenne a legjobb, ha mindenki itt lenne, azt látnák a lakosok is.  

 

Ajtai Edit TRNÖ. elnök: 

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

 

K. m. f. 

 

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

 TRNÖ. elnök TRNÖ. képviselő 

 


