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

a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 
11-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott nyílt ,  soros üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Suki Béla   elnökhelyettes 
Lólé Gyula  képviselő 

                                  2 fő 
 
Tanácskozási joggal résztvevők:  
 
  Lovász Imre    jegyző 
  Bertalanné Drávucz Katalin   polgármester 

 

Suki Béla elnökhelyettes: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 
tagjából két tag jelen van, ezért az határozatképes. Czibak László elnök előre jelezte távolma-
radása okát, felkérte az ülés levezetésére. Javasolja, hogy a Képviselő-testület ülésérők ké-
szült jegyzőkönyvet Lólé Gyula hitelesítse. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Suki Béla elnökhelyettes szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Lólé Gyulát jegyzőkönyv hite-
lesítőnek? A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  2 igen sza-
vazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
25/2018. (X.11.) számú határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. ok-
tóber 11-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Lólé Gyula képviselőt jelöli ki. 

 
   

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

 
A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő. 
 

Suki Béla elnökhelyettes: mindenki megkapta a meghívót. Kérdi, van-e javaslat módosításra, 
új napirendi pont felvételére. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Suki Béla elnökhelyettes szavazásra teszi, ki az aki elfogadja az egy nyílt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 
26/2018. (X.11.) számú határozata 
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Napirend elfogadásáról 
 

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

 

N a p i r e n d :  
 

1./ Egyebek 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 

Czibak László elnök 
 

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

 
A JRNÖ tagjainak száma 3 fő. 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő. 

 
1. N A P I RE N DI   PONT 
Egyebek 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

Czibak László elnök 
   

Suki Béla elnökhelyettes: Felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 

Lovász Imre jegyző: Köszönti a jelen lévőket. Amint azt a képviselő-testület tagjai tudják, 
május végén érkezett egy törvényességi felhívás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány-
hivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályától, amelyben jelezték, hogy 
Czibak László nem szerepel a köztartozásmentes adatbázisban és méltatlansági eljárás lefoly-
tatására sem került sor. Ezt követően egy határidő lett kitűzve számára, ameddig kérnie kellett 
a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét, amely meg is történt. Azonban 
szeptember 27-én érkezett egy levél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Adó-és Vámigazgatóság Adóügyi Igazgatóság igazgatóhelyettesétől, amelyben arról 
tájékoztatott, hogy 2018. szeptember 10. napjával Czibak László törlésre került a köztarto-
zásmentes adózói adatbázisból. Vélelmezi, hogy részletfizetésben elmaradása lehetett és emi-
att törölhették. Ezt rendeznie kell, különben a képviselő-testületnek le kell folytatnia a méltat-
lansági eljárást, amelynek eredményeképpen nem csak az elnöki tisztsége, de képviselői man-
dátuma is megszűnik. Önkormányzati képviselő ugyanis csak úgy lehet valaki ha szerepel az 
adatbázisban. Egy határidőt kellene megszabni számára, amely idő alatt újra el kell intéznie a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt.  

Suki Béla elnökhelyettes: Fontos lett volna, hogy itt legyen a mai ülésen. 

Lovász Imre jegyző: Sajnálja, hogy nem tudott itt lenni. Írásban mindenképpen tájékoztatni 
fogja, vélhetően ezt a levelet ő is megkapta. 

Suki Béla elnökhelyettes: Milyen határidőt lenne célszerű szabni? 

Lovász Imre jegyző: Úgy gondolja, hogy 15-30 nap alatt el tudja intézni. Esetleg a következő 
soros testületi ülés időpontjához lehetne igazítani. Ha ezen időpontig nem intézi el, akkor saj-
nos a méltatlansági eljárást le kell folytatni. 

Lólé Gyula: Tehát nem fizette a részleteket, ezért törölhették. 
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Lovász Imre jegyző: A kapott tájékoztatóból ez nem derül ki, de ez lehet a háttérben. Addig 
szerepelhet a köztartozásmentes adatbázisban, addig nincs köztartozása, vagy amíg a vállalt 
részleteket fizeti. Ha csak egy részlettel is késik, akkor megtörténhet, hogy törlésre kerül.  

Lólé Gyula: És ha újra kérelmet nyújt be? 

Lovász Imre jegyző: Új részletfizetési kérelmet kell benyújtania, hogy újra fel tudják venni 
az adatbázisba.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ahhoz megint teljesítenie kell valamit, hogy 
ebbe az adatbázisba visszakerülhessen. Amíg nem kerül vissza, addig a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat valamilyen szinten törvényt sért, ami miatt ez az eljárás el kell hogy induljon. 
De ezzel ő biztosan tisztában van, hiszen nem ez az első eset.  

Lovász Imre jegyző: Kétszer volt eddig ilyen helyzet, egyszer idén májusban, egyszer pedig 
két évvel ezelőtt. Tehát már harmadjára fordul elő ebben a ciklusban.  

Suki Béla elnökhelyettes: Tájékoztatni fogja Czibak Lászlót, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Kérdés, hogy megkapja-e a részletfizetésre szóló 
engedélyt újra. Lehet, hogy befizette, csak késve. Ilyen esetben is törlik a nyilvántartásból. 

Lovász Imre jegyző: Ezt tisztáznia kellene mindenképpen. Javasolja, hogy a novemberi soros 
ülés időpontjáig adjon határidőt a képviselő-testület Czibak Lászlónak arra, hogy megigényel-
je a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt.  

Lólé Gyula: Ezzel biztosan tisztában van, tud róla. Biztosan megkapta ő is az értesítést.  

Lovász Imre jegyző: Minden esetre a holnapi nap folyamán egy másolati példány postázva 
lesz részére.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A Roma Önkormányzatnak meddig volt határ-
ideje tárgyalni erről? 

Lovász Imre jegyző: Ezt a tájékoztatást most nem a Hatósági Főosztály Törvényességi Fel-
ügyeleti Osztálya küldte, hanem a NAV. De erről tudni fog a Kormányhivatal ezen osztálya is 
és ő is kötelezni fogja majd az önkormányzatot, hogy járjon el, mint ahogyan ezt májusban is 
megtette. Ők akkor egy hónap határidőt szabtak. 

Lólé Gyula: Nem tudja, hogy ha ezt nem intézi el, akkor ki lép majd a helyére. 

Suki Béla elnökhelyettes: Biztosan el fogja intézni.  

Lovász Imre jegyző: Egyébként, a következő legtöbb szavazatot kapott képviselő kerülne a 
testületbe, amennyiben vállalja, és amennyiben szerepel a köztartozásmentes adózói adatbá-
zisban.  

Lólé Gyula: Nem gondolja, hogy a NAV másodjára is lehetőséget ad a részletfizetésre. 

Lovász Imre jegyző: Az is lehet, hogy csak késett a fizetéssel. De mindenképpen intézkednie 
kell. A lényeg, hogy az adatbázisba visszakerüljön, hiszen a képviselői mandátum alapfeltéte-
le. 

Suki Béla elnökhelyettes: Fog személyesen is beszélni vele, hogy vegye ezt komolyan. 

Lovász Imre jegyző: Mindenképpen komolyan kell venni, mert a testületnek sem lesz válasz-
tási lehetősége. A nemzetiségi törvény, csakúgy mint az önkormányzati törvény is kimondja, 
hogy le kell folytatni a méltatlansági eljárást.  

Suki Béla elnökhelyettes: Ez mivel járna? 

Lovász Imre jegyző: A képviselő-testület megállapítaná, hogy határidőre nem került vissza 
az adatbázisba, ezért nem lehet képviselő, így meg kell szüntetni a mandátumát. Felkérnék a 




