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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  

a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 25-
én a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott nyílt ,  soron kívüli  üléséről. 

 
 
Jelen vannak:  

Czibak László  elnök 
Suki Béla   képviselő 
Lólé Gyula  képviselő 

                                  3 fő 
 
Tanácskozási joggal résztvevők:  
 
  Lovász Imre  jegyző 

 

Czibak László elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 
tagjából minden tag jelen van, ezért az határozatképes. Suki Bélát javasolja a jegyzőkönyv 
hitelesítésére.  

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Suki Bélát jegyzőkönyv hitelesítő-
nek. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  3 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
21/2018. (VI.25.) számú határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. jú-
nius 25-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. 
 

Czibak László elnök: mindenki megkapta a meghívót. Kérdi, van-e javaslat módosításra, új 
napirendi pont felvételére. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök javasolja, hogy az ülés 2. napirendi pontja az „Egyebek” legyen, mely-
nek előadója Czibak László elnök. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
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Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy az ülés 2. napirendi pontja az 
„Egyebek” legyen, melynek előadója Czibak László elnök?  
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egy-
hangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
22/2018. (VI.25.) számú határozata 
2. napirendi pont felvétele napirendre 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
június 25-i ülés napirendjére a következő napirendi pontot felveszi: 
 
2./ Egyebek 

Előadó: Czibak László elnök 
 

   
 Erről értesül:  1./ JRNÖ tagjai, helyben 

  2./ Lovász Imre jegyző 
 

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

 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a két nyílt napirendi pontból álló 
módosított napirendet, melyet a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
23/2018. (VI.25.) számú határozata 
Módosított napirend elfogadására 
 

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

 

N a p i r e n d :  
 

1./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Tör-

vényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívásának megtárgyalására 

Előadó: Lovász Imre jegyző 
  Czibak László elnök 

 
2./ Egyebek 

Előadó:  Czibak László elnök 
 

Erről értesül:   
1./ JRNÖ tagjai, helyben  
2./ Lovász Imre jegyző   
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A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 

 
1. N A P I RE N DI   PONT 
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Tör-
vényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívásának megtárgyalására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

Czibak László elnök 
   

Czibak László elnök: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?     

Lovász Imre jegyző: Köszönti a jelen lévőket. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-
hivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályától törvényességi felhívás ér-
kezett, egyrészt Lólé Gyula, mint a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 
vonatkozásában. Ebben arról tájékoztatnak, hogy 2016. február 15. napjától tölti be tisztségét, 
és ezen időpontot követően a mai napig nem kérte felvételét a köztartozásmentes adózói adat-
bázisba. Felhívták a figyelmet arra, hogy kötelező megigényelni a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő felvételt. Időközben Lólé Gyula a KOMA rendszeren keresztül megigé-
nyelte felvételét, azonban a felvétel még nem történt meg. Viszont a törvényességi felhívás-
ban szerepel, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2018. május 15-én kelt tájékoztatása sze-
rint Lólé Gyula képviselőnek adók módjára behajtandó köztartozása, végrehajtásra vagy visz-
szatartásra átadott köztartozása nincs és tisztségbe kerülése idejében sem volt. Az adózónak 
elbírált, folyamatban lévő részletfizetési, fizetési halasztási kérelme sincs, amelyek alapján 
nincs akadálya, hogy Lólé Gyula kérelmezze felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázis-
ba. A KOMA rendszeren keresztül a felvétel igénylése tehát megtörtént, már csak a nyilván-
tartásba vételre várnak.  

A másik esetben szintén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosz-
tály Törvényességi Felügyeleti Osztálya megállapította, hogy Czibak László a Jászladányi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbá-
zisban, továbbá megállapította, hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete nem folytatta le a méltatlansági eljárást az elnökkel szemben, így mulasztást 
követett el. Felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy 2018. július 5-ig tárgyalja meg a 
felhívást és szüntesse meg a jogszabálysértést, valamint a jövőben tartózkodjon a hasonló 
jellegű jogszabálysértések elkövetésétől. Az intézkedésről három napon belül értesíteni kell a 
Kormányhivatalt. Czibak László elnök a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól kérte a részletfize-
tést, melyet a NAV 2018. június 6-án kelt határozatában meg is adott. Így ebben az esetben 
sem jelent problémát a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel megigénylése. 
Kérdezi Czibak László elnököt, nyitott-e már ügyfélkaput, valamint kérte-e a nyilvántartásba 
vételt a KOMA rendszeren keresztül? 

Czibak László elnök: Nyitott már ügyfélkaput, de egyelőre nem tudott belépni, gond volt a 
jelszóval. Könyvelő ismerőse segít neki, kérnek ideiglenes jelszót. Azonnal szól, amint sike-
rült. 

Lovász Imre jegyző: Megkéri Lólé Gyula képviselőt és Czibak László elnököt, hogy amint 
megkapják a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről szóló igazolást, hozzák 
be. 

Czibak László elnök: Már csak az ügyfélkapu az akadálya.  
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Suki Béla Pénzügyi Bizottsági elnöke: A Kormányhivatal megdorgálta a Képviselő-testületet 
amiért nem folytatták le az eljárást? 

Lovász Imre jegyző: Így van. Mivel minden képviselőnek megválasztását követően kérnie 
kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ha nem kéri, akkor méltatlansági eljá-
rást szükséges lefolytatni. Viszont 2015-ben Czibak László szintén kérte a részletfizetést, de a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba akkor sem történt meg a felvétel. 

Czibak László elnök: Az nem volt reális tartozás, de úgy tudta, hogy akkor el lett intézve 
minden.  

Lovász Imre jegyző: Ha most sem történik meg a nyilvántartásba vétel, és nem sikerül az 
erről szóló igazolást bemutatni, akkor méltatlansági eljárást kell lefolytatni, és a képviselői 
mandátumot meg kell szüntetni.  

Czibak László elnök: Tisztában van vele.  

Suki Béla Pénzügyi Bizottsági elnöke: Ez akkor is érvényes, ha már folyamatban van az ügy-
intézés? 

Lovász Imre jegyző: Mivel a részletfizetésben megállapodtak, így fennálló köztartozása 
nincs, amíg azt határidőben törleszti. Így nincs akadálya, hogy az adatbázisba felvételét meg-
kérje. De akkor is kérni kell és igazolást kap róla. De ha nem sikerül a méltatlansági eljárást 
mindenképpen le kell folytatni.  

Suki Béla Pénzügyi Bizottsági elnöke: A Nemzetiségi Önkormányzatnak kell lefolytatnia? 

Lovász Imre jegyző: Igen. Amennyiben nem folytatják le, a Kormányhivatal fogja megtenni.  

Czibak László elnök: Most már folyamatban van, nem rajtuk múlik. 

Lovász Imre jegyző: Annyit kell tennie, hogy amint sikerül belépni az ügyfélkapun, akkor 
kérni kell a nyilvántartásba vételt a KOMA rendszeren keresztül. 

Suki Béla Pénzügyi Bizottsági elnöke: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, hogy abban az esetben, 
ha mégsem történik meg a nyilvántartásba vétel, akkor fel kell oszlania a képviselő-
testületnek? 

Lovász Imre jegyző: Nem. A méltatlanság kimondása után a képviselői mandátum megszű-
nik és a 2014-es szavazás során a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül a képvise-
lő-testületbe, amennyiben vállalja. A Képviselő-testület szabhat határidőt Czibak László el-
nöknek, hogy meddig nyújtsa be az adatbázisba történő felvétel iránti kérelmét. Június 30-a 
reális lehet? 

Czibak László elnök: Az nagyon rövid határidő. 

Lovász Imre jegyző: De már csak kérni kell a felvételt, nincs semmilyen akadály. A Kor-
mányhivatalnak pedig július 5-ig vissza kell jelezni. Így addig megkapná a szükséges igazo-
lást is.  

Lólé Gyula: Az Okmányirodában segítenek ügyfélkaput nyitni. 

Czibak László elnök: A könyvelő ismerőse segít neki, már nyitott ügyfélkaput, csak jelszó 
kell. 

Suki Béla Pénzügyi Bizottsági elnöke: Javasolja, hogy június 30-ig adjanak határidőt Czibak 
Lászlónak. 

Czibak László elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kap-
csolatban? 
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Hozzászólás, javaslat nem érkezik. 

Czibak László elnök: szavazásra teszi, ki az aki tudomásul veszi a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi 
felhívásaiban foglaltakat, továbbá ki fogadja el, hogy Czibak László elnök 2018. június 30-ig 
kérje a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét? A  Jászladányi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javas-
latot, és a következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
24/2018. (VI.25.) számú határozata 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztály törvényességi felhívásának tudomásul vételéről 

 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztály törvényességi felhívásaiban foglaltakat, kötelezettségének eleget 
tesz, a jogszabálysértést megszünteti, továbbá felszólítja Czibak László elnököt, hogy 
2018. június 30-i határidőig kérje köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvé-
telét, tekintettel arra, hogy részletfizetést engedélyezett a NAV, és a köztartozásmentes 
adózói adatbázisba való felvételének egyéb akadálya nincs. 

 
Erről értesül: 

1./ JRNÖ tagjai, helyben 
2./ Lovász Imre jegyző 

 
 

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

 
 
2. N A PIRE N DI  PONT 

Egyebek 
Előadó:  Czibak László elnök 
 
Czibak László elnök: Több dologról szeretné tájékoztatni a jelen lévőket. Többen megkeres-
ték az Újszászi utcában lakók közül, akiknek ígéretet tett, hogy a Nagyközségi Önkormányza-
tot tájékoztatja a Kuckó Büfével kapcsolatos problémáról. A Jászladány Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete rendelete szerint este tíz óra után nem tarthatna nyitva a szó-
rakozóhely, azonban ezt rendszeresen megszegi a tulajdonos. 13-14 éves gyerekeket is been-
gednek, és kiszolgálnak, balesetveszélyesen, illegálisan használják az áramot. Többen megke-
resték, akik nem mernek a Rendőrségre menni, és nem jönnek a Polgármesteri Hivatalba sem, 
mert azt mondják, hogy a polgármester és a jegyző nem tesz semmit, mert nem érdeke. Be-
szélt az Őrsparancsnokkal is, aki azt ígérte, hogy intézkedni fognak. De tudomása van róla, 
hogy a rendőrök kimentek a Kuckó Büféhez, de nem mentek be, pedig már éjfél volt. Kéri 
Lovász Imre jegyzőt, hogy szigorúan büntessék meg, mert szembe ment a Képviselő-testület 
határozatával, és a katasztrófavédelemmel vizsgáltassák ki, az áramvételezés módját. Az ut-
cán az autók életveszélyesen közlekednek ilyenkor, a lakosok nem tudnak aludni a zajtól. Ha 
kell, akkor a Jászberényi Rendőrkapitányhoz, vagy az Országos Rendőrkapitányhoz fog for-
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dulni. Nagyon oda kell figyelni, mivel a fiatalokra nézve nagyon veszélyes, gyakori a vereke-
dés. Véleménye szerint az Önkormányzat feladata, hogy betartassa a rendeletet. 

Lovász Imre jegyző: Szeretne reagálni az elmondottakra. Először is arra a kijelentésre, hogy 
a polgármesternek és a jegyzőnek nem érdeke, hogy lépjen az ügyben. 

Czibak László elnök: Ez nem az ő véleménye, azok a lakosok mondták, akik őt megkeresték. 
Azt mondták, hogy voltak benn a Polgármesteri Hivatalban, de nem történt semmi.  

Lovász Imre jegyző: Panasz 2016-ban érkezett a Kuckó Büfével kapcsolatban a zaj miatt. Az 
utca lakói közül kb. 15-20 fő írta alá a levelet. Erre elsőfokú környezetvédelmi hatóság jog-
körben kiment egy jegyzői határozat, amelyben a maximális zajterhelés betartására kötelezték 
a tulajdonost. Ezt követően egyetlen jelzés sem érkezett erre vonatkozóan. Amit jeleztek a 
lakosok, hogy az utcán szemetelnek, hangoskodnak a szórakozóhelyre járó vendégek. Ennek 
hatására a Képviselő-testület helyi rendeletben megtiltotta a hasonló tevékenységet folytató 
üzleteknek az este 10 óra utáni nyitva tartást. Azonban 300 fő alatti zártkörű rendezvény ese-
tében nem szükséges engedélyt kérni. Azt, hogy valóban zártkörű rendezvény zajlik-e az Ön-
kormányzatnak nincs lehetősége megállapítani. A Rendőrség részéről azonban egyetlen jegy-
zőkönyv sem érkezett még. A kulcsszereplő mindenképpen a Rendőrség lehetne, hiszen ők 
tudják vizsgálni, hogy zártkörű rendezvényről van-e szó. Ha jönnének ezzel kapcsolatos jelzé-
sek, akkor lehetne tovább gondolkodni ez ügyben. A Rendőrség tudná vizsgálni azt is, hogy 
kiskorúakat kiszolgának-e, valamint az utcai viselkedés kapcsán is a Rendőrségnek van jog-
köre intézkedni. Akár helyszíni bírság kiszabására is van lehetőség.  

Czibak László elnök: Azt sem érti, hogy kaphat engedélyt egy olyan szórakozóhely, ahol 
illegálisan vételezik az áramot. 

Lovász Imre jegyző: Ezt tudják továbbítani a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé.  

Czibak László elnök: Egy másik probléma az Újszászi utcában, hogy a csatornafedelek meg 
vannak süllyedve, beleremeg a ház, ahogy az autók elhaladnak, főleg a teherautók esetében.  

Lovász Imre jegyző: A szennyvízberuházás után az utcák állapota helyreállításra került, idő-
közben az utak állapota leromlott, azonban a garanciális javítások most zajlanak. Nyár végére 
helyre kell állítania a kivitelezőknek az érintett utakat. Az Újszászi utca esetében a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. engedélye is szükséges, mivel az ő kezelésében van az út. Azonban a 7.5 
tonnánál nehezebb járművek csak külön engedéllyel közlekedhetnének arra. Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ezt a problémát egy éve folyamatosan jelzi a 
Rendőrség felé. A Rendőrség tájékoztatása alapján a mérések és igazoltatások megkezdődtek, 
folyamatosan bírságolnak, vagy feljelentéssel élnek.  

Czibak László elnök: A jogosítványukat kellene elvenni, nevetve kifizetik a helyszíni bírsá-
got. A bejövő utaknál minden irányból kamerát kellene felszerelni.  

Lovász Imre jegyző: Több mint egy tucat kamera van kihelyezve a településen, azokon a 
helyeken, ahol a legtöbb probléma van. A tapasztalatok szerint van visszatartó ereje. 

Czibak László elnök: A fiatalokat félti, véleménye szerint nagyon elterjedt a településen a 
kábítószer, és nem ért egyet azzal, hogy javult a közbiztonság.  

Lovász Imre jegyző: Vannak lépések ennek érdekében, a Rendőrség és a Polgárőrség részé-
ről is, működik a Kábítószer Egyeztető Fórum. 

Suki Béla Pénzügyi Bizottsági elnöke: Hiányolja a rendőri jelenlétet az utcán. 

Hozzászólás, javaslat nem érkezik. 




