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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete 

 

 

2018. december 12-én megtartott n y í l t ,  s o r o s  üléséről 

 

 
28/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megállapítására 
 

29/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 
 

Napirend elfogadására 

30/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosításáról 
 

31/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

A 2018. évben benyújtott pályázatokról, 
azok elbírálásáról, az elnyert 
támogatások összegéről szóló tájékoztató 
elfogadására 
 

32/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. május 17-én Kerekasztal 
beszélgetésen való részvétel elfogadására 
 

33/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. július 11-én a IV. Alattyáni 
Kulturális Roma Napon való részvétel 
elfogadására 
 

34/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. július 17-21. között gyermektábor 
szervezése elfogadására 
 

35/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

Szakmai beszámoló megtartásának 
elfogadására 
 

36/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 

2018. augusztus 27-én a XXIV. 
Hagyományőrző Roma Napon való 
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határozata részvétel elfogadására 
 

37/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. szeptember 1-én a 
Jászalsószentgyörgyi Roma Napon való 
részvétel elfogadására 
 

38/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. szeptember 28-29-én a jászladányi 
Családi Roma Napok megszervezésének 
elfogadására 
 

39/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. októberében a Jászberényi Roma 
Napon való részvétel elfogadására 
 

40/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. októberében a Bari Shej pályázat 
keretében sport és kulturális programok 
szervezésének elfogadására 
 

41/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. november 15-16-án a Társadalmi 
befogadás szemléletét megerősítő 
módszertani tréningen való részvétel 
elfogadására 
 

42/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. november 16-án a Magyar kultúra 
és az eredeti cigány folklór 
gyöngyszemei elnevezésű rendezvényen 
való részvétel elfogadására 
 

43/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

2018. novemberében a Tiszasülyi Roma 
Napon való részvétel elfogadására 
 

44/2018.(XII.12.) Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi 
határozata 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2019. évi munkatervének 
elfogadására 
 



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

a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  2018. december 
12-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott nyíl t  üléséről. 

 
 
Jelen vannak:  

  
Czibak László  elnök 
Suki Béla  képviselő 
Lólé Gyula  képviselő  

                                  3 fő 
 
Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

Lovász Imre    jegyző 
Bertalanné Drávucz Katalin  polgármester 
Mezei Norbert osztályvezető 

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

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

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

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

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 

Czibak László elnök:  szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja a négy nyílt és egy zárt napirendi 
pontból álló napirendet, melyet a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
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. 
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1. NAPIRENDI  PONT 
KÖZMEGHALLGATÁS  
Előadó:  Czibak László elnök 
 

Czibak László elnök: Összesen ketten jelentek meg. Több helyen hirdették, személyesen is 
tájékoztatták a lakosokat a közmeghallgatásról. Többen ígérték, hogy eljönnek. Vannak 
panaszai az embereknek, személyesen elmondják, főként a bűnmegelőzéssel kapcsolatban, de 
mégsem jöttek el. Kérdezi, hogy a jelen lévőknek van-e kérdése, észrevétele a Jászladányi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét illetően? 

Hozzászólás nem érkezik. 

 
Czibak László elnök: A közmeghallgatást bezárja. 
 
 
2. NAPIRENDI  PONT 
Előterjesztés a 2018. évi költségvetés módosítására 
Előadó:  Czibak László 
  Mezei Norbert osztályvezető 
 
Czibak László elnök: Az írásos anyagot megkapták. Felkéri Mezei Norbert osztályvezetőt 
ismertesse a napirendi pontot. 

Mezei Norbert: Köszönti a megjelenteket. Ahogyan a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, 
módosításra kerülne a 2018. évi költségvetés. Két nagyobb módosításra kerülne sor, a 
kormányzati szintű és saját hatáskörű módosításokra. Az előterjesztés tartalmazza, hogy 
milyen bevételi és kiadási sorokat módosítanának. A kormányzati szintű módosításoknál a 
pályázatokat és a feladatalapú támogatást vezetnék át, saját hatáskörben pedig különböző 
sorokon történne belső átcsoportosítás. Amennyiben elfogadja a Képviselő-testület a 
költségvetés módosítását, úgy 17.260.484.- forint bevétellel és kiadással teljesítenék. 
Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol. 

Czibak László elnök: Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a 2018. évi költségvetés 
módosítását az előterjesztés szerint? 
A  Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
 
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 
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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 
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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 
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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 

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

Czibak László elnök: Ahogyan a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, összesen három 
pályázatot nyertek. 250.000.- forintot fordíthattak a családi romanap megszervezésére, 
600.000.- forintot nyertek gyermekek táboroztatására, és közel 30.000.000.- forint támogatást 
kaptak a Bari Shej pályázat keretében. Ennek az összegnek még csak felét kapták meg, a 
másik felét pedig jövőre fogják, és tovább folytatódik a megvalósítás is. Kérdezi van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az elmondottakkal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a 2018. évben benyújtott 
pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások összegéről szóló tájékoztatót? 
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 A  Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
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 

 
 
Czibak László elnök: A következőkben tájékoztatja a jelen lévőket a Képviselő-testület 
további tevékenységéről. 2018. május 17-én a Munkaügyi Központ meghívására vettek részt a 
térség, valamint megyei és országos roma nemzetiségi önkormányzatokkal együtt egy 
kerekasztal beszélgetésen, ahol ő is felszólalt. Témája a közfoglalkoztatás és a 
munkanélküliség volt, valamint szót ejtettek arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatok miben 
tudják segíteni a Munkaügyi Központ munkáját.  

Kérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele az elmondottakkal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az, aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, a 2018. május 
17-i Kerekasztal beszélgetésen való részvételről, amelyen a munkanélküliség és a 
közfoglalkoztatás, a nemzetiségi önkormányzatok szerepvállalása volt a fő téma. A  
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
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 
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2./ Lovász Imre jegyző 
  

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

 
Czibak László elnök: 2018. július 11-én részt vettek a IV. Alattyáni Kulturális Roma Napon, 
a Bari Shej pályázatban részt vevő mentorokkal együtt. A pályázatban részt vevő lányok 
felléptek a rendezvényen, valamint a főzőversenyen első helyen végeztek. Kérdezi van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az elmondottakkal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, a 2018. július 
11-i IV. Alattyáni Kulturális Roma Napon való részvételről? A  Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 
javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
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 

 
 
Czibak László elnök: 2018. július 17 és 21-e között szervezték meg a gyermekek táborozását, 
amelyre 600.000.- forint támogatást nyertek. 

Lovász Imre jegyző: Milyen programokat szerveztek?  

Czibak László elnök: Sport és kulturális programokat is szerveztek. Úszni tanították a 
gyerekeket, futballmérkőzéseket szerveztek, valamint hagyományos táncokat tanulhattak a 
részt vevők és a lányok a hagyományos magyar és oláh cigány hajviseletek készítését 
ismerhették meg. Kérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele az elmondottakkal 
kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat végzését a 2018. július 17-
21. között a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által gyermek tábor szervezését. A  
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Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
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. 

 
Czibak László elnök: 2018. augusztus hónapban szakmai beszámolót tartottak a Bari Shej 
pályázat keretében. A pályázatban részt vevő lányok egyéni és csoportos foglalkozásokon, 
lovarda látogatáson és kézműves foglalkozáson vettek részt. Kérdezi van-e valakinek kérdése, 
észrevétele az elmondottakkal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az, aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat végzését a 2018. 
augusztusában Bari Shej pályázat keretében szakmai beszámoló tartásáról. A  Jászladányi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
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. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 

Czibak László elnök: 2018. augusztus 27-én a XXIV. Hagyományőrző Roma Napon vettek 
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.  

Suki Béla: Annyit tenne hozzá, hogy focicsapatuk első helyen végzett, a főzőversenyen pedig 
harmadik helyet értek el. Czibak László játékvezetői feladatokat látott el.  

Czibak László elnök: Kérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal 
kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, a 2018. 
augusztus 27-én a XXIV. Hagyományőrző Roma Napon való részvételről? A  Jászladányi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
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 

 

Czibak László elnök: 2018. szeptember 1-én a Jászalsószentgyörgyi Roma Napon vettek 
részt. A rendezvényre fellépő gyerekeket vittek, akik énekes, táncos produkciókat adtak elő, 
valamint jászladányi cigányzenészek is a fellépők között voltak.  

Kérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az, aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, 2018. 
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szeptember 1-én a Jászalsószentgyörgyi Roma Napon való részvételről? A  Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 
javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
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 

 

Czibak László elnök: 2018. szeptember 28-29-én a Ladány Napja rendezvény keretében 
rendezték meg a Roma Napokat, amelyre 250.000.- forint pályázati támogatást fordíthattak. 
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.  

Suki Béla: Polgármester Asszonyhoz lenne kérdése. A Ladányi Hírekben szereplő 
beszámolóban miért nem esett szó a Roma Napról?  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Kaptak ehhez anyagot a szerkesztők? Ha adnak 
anyagot, biztosan bekerül az újsgába. 

Czibak László elnök: Kérdezi van-e még kérdés, észrevétel? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az, aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, 2018. 
szeptember 28-29-én jászladányi Családi Roma Napok megszervezését? A  Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 
javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
38/2018.(XII.12.) számú határozata 
2018. szeptember 28-29-én a jászladányi Családi Roma Napok megszervezésének 
elfogadására 
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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 

 

Czibak László elnök: 2018. októberében a Jászberényi Roma Napon vettek részt. Itt szintén a 
Bari Shej pályázatban részt vevő lányok léptek fel, akiket szüleik is elkísértek. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, 2018. 
októberében a Jászberényi Roma Napon való részvételről? A  Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, 
és a következő határozatot hozza: 
 
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 
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Czibak László elnök: Szintén októberben a Bari Shej pályázat keretében versmondó versenyt 
szerveztek, valamint egyéb kulturális és sport programokat.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, 2018. 
októberében a Bari Shej pályázat keretében sport és kulturális programok szervezését? A  
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
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 

 

Czibak László elnök: November 15-16-án Berekfürdőre kapott meghívást a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a Társadalmi befogadás szemléletét megerősítő 
módszertani tréningre. Ennek keretében két napos képzésen vett részt, amelyet sikeresen 
teljesítette. Az eseményen részt vettek a megyei, és az Országos Roma Önkormányzat 
képviselői, kb. 30 nemzetiségi önkormányzat elnöke. Több előadáson vettek részt, valamint 
megvitathatták a települések problémáit, foglalkoztatási, közfoglalkoztatási helyzetét, a 
munkanélküliségi adatokat. Kérdezi, van-e valakinek kérdése az elmondottakkal 
kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az, aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, 2018. 
november 15-16-án a Társadalmi befogadás szemléletét megerősítő módszertani tréningen 
való részvételről? A  Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
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 
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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 

 
 
Czibak László elnök: 2018. november 16-án részt vett a Jászladányi Móra Ferenc Általános 
Iskola szervezésében megvalósuló a Magyar kultúra és az eredeti cigány folklór 
gyöngyszemei elnevezésű rendezvényen, ahol felléptek a Bari Shej pályázatban részt vevő 
lányok is.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, 2018. 
november 16-án a Magyar kultúra és az eredeti cigány folklór gyöngyszemei elnevezésű 
rendezvényen való részvételről? A  Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot 
hozza: 
 
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 

 
 
Czibak László elnök: 2018. novemberében a Tiszasülyi Roma Napra kaptak meghívást. Ide 
fellépő táncosokat és zenészeket vittek magukkal.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  
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Czibak László elnök szavazásra teszi, ki az, aki tudomásul veszi a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a kötelező feladatain túl vállalt feladat elvégzését, 2018. 
novemberében a Tiszasülyi Roma Napon való részvételről? A  Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, 
és a következő határozatot hozza: 
 
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 

 

Czibak László elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Folyamatosan a Bari Shej pályázat lányai 
szerepelnek, azonban ez nem a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezése, szervezése, 
hanem erre van egy pályázat. Arra kíváncsi, hogy volt-e olyan kezdeményezés, vagy volt-e 
olyan fellépő, aki az önkormányzat szervezésében lépett fel? Volt-e olyan szerveződés, amely 
a településen élők érdekében történt, túl azon, hogy a meghívásoknak eleget tettek? Volt-e 
olyan megmozdulás, amely a helyi romák problémáiról, azok megoldásáról szólt, vagy arra 
irányult. 

Czibak László elnök: Ahogy már elmondta, voltak saját fellépőik, táncosok és zenészek is.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem a rendezvényekre és a szórakozásra 
kíváncsi, hanem arra, hogy a helyi romák problémái, akiket képviselnek eljutott-e hozzájuk, 
orvoslásra kerültek-e? Foglalkoztak-e olyan kezdeményezéssel, amely az ő életük 
megkönnyítését célozta? Mit tettek azért, hogy a település élhetőbb legyen?  

Czibak László elnök: Jó kérdés, de nem tudja, hogy hogyan segíthetnének az ő 
problémáikon. Ha például ruhaadomány van, azt szétosztják, de nincs anyagi forrásuk arra, 
hogy segítsenek. A rendezvényeken ugyanúgy a települést is képviselik, de meg van kötve a 
kezük.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem anyagi segítségre gondolt. Arra kíváncsi, 
hogy azon kívül, hogy a meghívásoknak eleget tesznek, mi a roma nemzetiségi önkormányzat 
szerepe, célja a település életében. Miért választották meg őket az emberek? 

Suki Béla: Próbálkoztak, például a Polgárőrségbe is jelentkeztek, de nem vették fel őket.  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Azokról a törekvésekről beszél, amelyek a helyi 
romák helyzetét segítenék. Például arról, hogy a települési önkormányzat vásárolt 500 db 
szemetes zsákot, hogy a lakosok összeszedjék a szemetüket. Ehhez azonban egyesével meg 
kell szólítani az embereket. Ehhez kellene a nemzetiségi önkormányzat együttműködése. 
Ezekről a kezdeményezésekről beszél, amelyhez az anyagi hátteret a helyi önkormányzat 
biztosítaná. De a személyes megkeresésre a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai lennének 
alkalmasak, hiszen rájuk nagyobb eséllyel hallgatnak.  

Czibak László elnök: Úgy gondolja, hogy a lakosoknak kötelességük a szemetet összeszedni, 
bárki szól is nekik. Vannak közterület felügyelők, ellenkező esetben bírságolják meg őket. De 
ha bárkivel van probléma, szóljanak és felkeresi.  

Lólé Gyula: A közterület felügyelővel járta a települést, nagyon sok házhoz becsöngettek, és 
megkérték az ott élőket, hogy szedjék össze a szemetet, amelyhez zsákot is adtak. Voltak 
olyanok, akik ennek eleget is tettek, de sajnos olyat is hallottak, hogy valaki eladta a zsákot. 

Suki Béla: Látható, hogy vannak kezdeményezések.  

Czibak László elnök: Ezen kívül egész nyáron a rászorulóknak kölcsön adták a nemzetiségi 
önkormányzat tulajdonában álló fűnyírót, vagy idős embereknél a vágásban is segítettek, hogy 
mindenhol le legyen nyírva a fű.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Éppen ezekre a törekvésekre volt kíváncsi. 

Czibak László elnök: Partnerek abban, ha a települési önkormányzatnak tudnak segíteni. 
Egyébként több bűnmegelőzési fórumon is részt vett, ahol fel is szólalt a települést érintő 
problémákkal kapcsolatban. Ilyen például, hogy az elektromos kerékpárokon elől és hátul is 
gyereket szállítanak többen, ami nagyon balesetveszélyes. A Városi Bisztróra is sok lakossági 
panasz érkezik. Zárás után is adnak ki italt, az előtte található buszmegálló mindig tele van 
fiatalokkal, akik drogot fogyasztanak.  

Lovász Imre jegyző: Ezzel kapcsolatban még nem érkezett bejelentés a Polgármesteri 
Hivatalhoz.  

Suki Béla: Sokan panaszkodnak erre a facebookon is, ezeknek az embereknek itt kellene 
most lenniük. 

Czibak László elnök: Ígérték is, hogy jönnek. Ezzel kapcsolatban mindenképpen lépni 
kellene, közös erővel.  

Lovász Imre jegyző: Korábban hasonló volt a helyzet a Kuckó nevű vendéglátó hellyel. 
Arról volt hivatalos értesülésük, így el is tudtak járni, amelyben a rendőrség is együttműködő 
volt. Tudomás szerint be is zárták azóta a szórakozóhelyet.  

 

 
4. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkatervére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Czibak László elnök: Felkéri Lovász Imre jegyzőt ismertesse a napirendi pontot. 

Lovász Imre jegyző: Minden év végén szükséges elfogadni a következő évi munkaterv 
tervezetet. A munkatervet úgy állították össze, hogy azok a döntések, amelyeket év közben 
meg kell hozni be lettek tervezve. Javasolja a munkaterv elfogadását. 

Czibak László elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 




