
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2018.(XII.12.) számú határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
december 12-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Suki Béla képviselőt jelöli ki. 

 
   

 Erről értesül: 1./ JRNÖ tagjai, helyben 
 2./ Lovász Imre jegyző 

 
A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2018.(XII.12.) számú határozata 
Napirend elfogadására 
 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 
12-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 
 

 

N a p i r e n d :  
 
1./ Közmeghallgatás 
 
2./ Előterjesztés a 2018. évi költségvetés módosítására 

Előadó: Czibak László elnök 
  Mezei Norbert osztályvezető 
  

3./ Tájékoztatás a 2018. évben benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert 
támogatások összegéről  
Előadó: Czibak László elnök 

 
4./ Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkatervére 

   Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

Z á r t  ü l é s :  
 

5./ Előterjesztés méltatlansági eljárás megtárgyalására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
 

Erről értesül:   
1./ JRNÖ tagjai, helyben  
2./ Lovász Imre jegyző   



 
 

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
30/2018.(XII.12.) számú határozata 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
módosításáról 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 
2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja 
 

 
Általános rendelkezések 

 
1. A határozat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatra és annak bizottságára 

érvényes. 
 

 
A Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 

 
2. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetését az alábbi 

tartalommal állapítja meg: 2018. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét  
 

17 260 484 Ft bevétellel 
17 260 484 Ft kiadással 
 

állapítja meg az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és kiadási előirányzatok 
figyelembe vételével. 

 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a 
finanszírozási műveletek bevételével csökkentett  
 
működési bevételi fő összegét                                              17 260 484 Ft-ban 
 ezen belül:  
 intézményi működési bevételeket          1426  Ft-ban 
 egyéb működési támogatásokat (önkormányzatok)                0  Ft-ban 
 működés célú támogatások bevételei (állami tám.)    17 259 058  Ft-ban 
 egyéb működési támogatások                 0  Ft-ban 
 költségvetési maradvány igénybe vételét                0  Ft-ban 
 
a működési költségvetés kiadási fő összegét    17 199 524 Ft-ban 
 ezen belül:  
 a személyi juttatásokat      5 041 491 Ft-ban 
 munkaadókat terhelő járulékokat      2 705 600 Ft-ban 
 a dologi jellegű kiadásokat       9 411 633 Ft-ban 
 egyéb működési célú kiadásokat              1 800 Ft-ban 
 tartalékokat (általános és céltartalék)           39 000 Ft-ban 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
a felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét     0  Ft-ban 
a felhalmozási célú bevételt  0  Ft-ban 
 ebből: 
 támogatásértékű felhalmozási bevételeket 0  Ft-ban 
 
a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 60 960 Ft-ban 
a felhalmozási célú kiadást 60 960 Ft-ban 
 ebből: 
 a beruházások összegét 60 960  Ft 
 

      a létszámkeretet a költségvetési szervekre 0  főben 
      állapítja meg. 

3. 2018. évi működési költségvetés egyenlege 0 ezer Ft. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

5. A Nemzetiségi Önkormányzat a feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg.  

6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések 

 

7. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi esetleges maradványát a 2018. évi 
költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonhatja. Az intézmény a 2017. 
évi gazdálkodásból keletkezett további felülvizsgálat utáni szabadon felhasználható 
maradványát a Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi zárszámadásának elfogadásával 
állapítja meg. 

8. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője a felelős.  

9. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartózó szerv az 
árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során köteles a 
Közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzatai előírásait alkalmazni. 

10. A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv 
minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi. 

11. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a 
kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, 



a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a 
jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket. 

 

12. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését határozattal történő módosításával 
megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 
költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat részére 
pótelőirányzatot biztosít, arról a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja a 
Nemzetiségi Önkormányzatot. A Nemzetiségi Önkormányzat időszakonként dönt a 
költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról. 

 
 
 

13. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási 
szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az 
államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt 
képeznek. 

 

14. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési 
jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem 
vállalható, ilyen intézkedés nem tehető. 

 
  

Záró rendelkezések 
 
 

15. E határozat a mellékleteivel együtt 2018. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 
2018. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 

16. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi beszámolóban kell számot adni. 
 
 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Felelős: Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető 
 Lovász Imre, Jegyző 

 
 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 



31/2018.(XII.12.) számú határozata 
A 2018. évben benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások 
összegéről szóló tájékoztató elfogadására 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a 
2018. évben benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások 
összegéről szóló tájékoztatót. 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
32/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. május 17-én Kerekasztal beszélgetésen való részvétel elfogadására 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 17-én Kerekasztal 
beszélgetésen vett részt a térség, valamint a megyei és országos roma nemzetiségi 
önkormányzatokkal együtt, a Munkaügyi Központ szervezésében, amelynek témája a 
munkanélküliség, közfoglalkoztatás és nemzetiségi önkormányzatok szerepvállalása 
volt. 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
33/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. július 11-én a IV. Alattyáni Kulturális Roma Napon való részvétel elfogadására 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. július 11-én a IV. 
Alattyáni Kulturális Roma Napon vett részt. A rendezvény szorosabbá tette a 
településeken élő romák kapcsolatát, a települési együttműködéseket szorosabbá tette, 
amely a nemzetiségi közösség sajátos kulturális azonosságát, és a hagyományok 
ápolását erősítette meg. 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  



  
A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
34/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. július 17-21. között gyermektábor szervezése elfogadására 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy 2018. július 17-21 között gyermektábort szervezett a hátrányos helyzetű 
gyermekek számára, pályázati támogatás felhasználásával, amely alkalmával sport és 
kulturális programok lettek megszervezve, továbbá a gyermekek hagyományos 
táncokat tanulhattak, valamint a lányok hagyományos magyar és oláh cigány 
hajviseletek elkészítését ismerhették meg.  

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
35/2018.(XII.12.) számú határozata 
Szakmai beszámoló megtartásának elfogadására 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy az önkormányzatuk képviseletében Czibak László 2018. augusztus hónapban 
szakmai beszámolót szervezett a Bari Shej pályázat keretében, amely alkalmával 
pályázatban részt vevő lányok egyéni és csoportos foglalkozásokon, lovarda 
látogatáson és kézműves foglalkozáson vettek részt 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
36/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. augusztus 27-én a XXIV. Hagyományőrző Roma Napon való részvétel 
elfogadására 
 



A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. augusztus 27-én a XXIV. 
Hagyományőrző Roma Napon vett részt Jászapátin. A Bari Shej pályázatban részt 
vevő lányok tánc, ének és vers produkciókkal léptek fel, valamint rajtuk kívül is vittek 
fellépőket, akik hagyományos roma táncokat adtak elő. Focicsapatuk első helyen 
végzett, a főzőversenyen pedig harmadik helyet értek el. Czibak László játékvezetői 
feladatokat látott el. A rendezvény szorosabbá tette a településeken élő romák 
kapcsolatát, a települési együttműködéseket szorosabbá tette, amely a nemzetiségi 
közösség sajátos kulturális azonosságát, és a hagyományok ápolását erősítette meg. 
 
Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 

2./ Lovász Imre jegyző 
  

  
A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
37/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. szeptember 1-én a Jászalsószentgyörgyi Roma Napon való részvétel elfogadására 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. szeptember 1-én a 
Jászalsószentgyörgyi Roma Napon vett részt Jászapátin. A rendezvényre fellépő 
gyerekeket vittek, akik énekes, táncos produkciókat adtak elő, valamint jászladányi 
cigányzenészek is a fellépők között voltak. A rendezvény szorosabbá tette a 
településeken élő romák kapcsolatát, a települési együttműködéseket szorosabbá tette, 
amely a nemzetiségi közösség sajátos kulturális azonosságát, és a hagyományok 
ápolását erősítette meg. 
 
Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 

2./ Lovász Imre jegyző 
  

  
A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
38/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. szeptember 28-29-én a jászladányi Családi Roma Napok megszervezésének 
elfogadására 

 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. szeptember 28-29-én 
megszervezte a jászladányi Családi Roma Napokat. Az első napon több fellépő is 
szerepelt, köztük a Bari Shej pályázat lányai. A második napon részt vettek 
főzőversenyen, fellépett LL Junior, este pedig Rácz Aladár és zenekara fellépésével 



utcabált tartottak. A nap folyamán a futballpályán Suki Béla vezényletével 
futballmérkőzéseket szerveztek, amelyen hat csapat játszott, és első helyen végeztek a 
jászladányiak. A rendezvény szorosabbá tette a településeken élő romák kapcsolatát, a 
települési együttműködéseket szorosabbá tette, amely a nemzetiségi közösség sajátos 
kulturális azonosságát, és a hagyományok ápolását erősítette meg. 
 
Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 

2./ Lovász Imre jegyző 
  

  
A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
39/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. októberében a Jászberényi Roma Napon való részvétel elfogadására 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. októberében a 
Jászberényi Roma Napon vett részt. A rendezvény szorosabbá tette a településeken élő 
romák kapcsolatát, a települési együttműködéseket szorosabbá tette, amely a 
nemzetiségi közösség sajátos kulturális azonosságát, és a hagyományok ápolását 
erősítette meg. 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
40/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. októberében a Bari Shej pályázat keretében sport és kulturális programok 
szervezésének elfogadására 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. októberében a Bari Shej 
pályázat keretében versmondó verseny, valamint sport és kulturális programok 
szervezésében vett részt, amely a nemzetiségi közösség sajátos kulturális azonosságát, 
és a hagyományok ápolását erősítette meg. 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 



 
 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
41/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. november 15-16-án a Társadalmi befogadás szemléletét megerősítő módszertani 
tréningen való részvétel elfogadására 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Czibak László 
elnök 2018. november 15-16-án a Társadalmi befogadás szemléletét megerősítő 
módszertani tréningen vett részt a Szociális és Gyámügyi Főigazgatóság 
szervezésében, amelyen a részt vevők megvitatták a települések problémáit, 
foglalkoztatási, közfoglalkoztatási helyzetét, a munkanélküliségi adatokat. 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
42/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. november 16-án a Magyar kultúra és az eredeti cigány folklór gyöngyszemei 
elnevezésű rendezvényen való részvétel elfogadására 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. november 16-án a 
Magyar kultúra és az eredeti cigány folklór gyöngyszemei elnevezésű rendezvényen 
vett részt, amely a nemzetiségi közösség sajátos kulturális azonosságát, és a 
hagyományok ápolását erősítette meg. 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
43/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. novemberében a Tiszasülyi Roma Napon való részvétel elfogadására 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. novemberében a 
Tiszasülyi Roma Napon vett részt, ahová fellépő táncosokat és zenészeket vittek. A 
rendezvény szorosabbá tette a településeken élő romák kapcsolatát, a települési 



együttműködéseket szorosabbá tette, amely a nemzetiségi közösség sajátos kulturális 
azonosságát, és a hagyományok ápolását erősítette meg. 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
44/2018.(XII.12.) számú határozata 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadására 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Képviselő-testület 2019. évi munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal. 

Erről értesül:   1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

  
  

A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
45/2018. (XII.12.) számú határozata 
Méltatlansági eljárás megtárgyalásáról 
 


