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12/2018.(XII.12.) Pénzügyi Bizottság határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megállapítására 
 

13/2018.(XII.12.) Pénzügyi Bizottság határozata Napirend elfogadására 
 

14/2018.(XII.12.) számú Pénzügyi Bizottság 
határozata  
 

Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosítására 
 

15/2018.(XII.12.) számú Pénzügyi Bizottság 
határozata 

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

16/2018.(XII.12.) számú Pénzügyi Bizottság 
határozata  
 

Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2019. évi 
munkatervének elfogadására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  

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

 
Jelen vannak:  
 Suki Béla elnök  
 Lólé Gyula 
 Suha Sándor 
  
                                  3 fő 
 
Tanácskozási joggal résztvevők:  
 

Lovász Imre jegyző 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester     
Czibak László elnök 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Suki Béla bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú Pénzügyi 
Bizottság minden tagja jelen van, ezért az határozatképes. Lólé Gyulát javasolja a 
jegyzőkönyv hitelesítésére.  

Suki Béla elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Lólé Gyulát jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
12/2018.(XII.12.) számú Pénzügyi Bizottság határozata  
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága a 2018. december 12-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Lólé Gyulát 
jelöli ki. 

  
 Erről értesül:    1./ JRNÖ Pénzügyi Bizottság tagjai, helyben 

                                              2./ Lovász Imre jegyző   
 
     A JRNÖ Pénzügyi Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 

Suki Béla bizottság elnöke: A meghívót írásban mindenki megkapta, amely három napirendi 
pontot tartalmaz. Kérdi, van-e javaslat a napirend módosításra, új napirendi pont felvételére. 

 Hozzászólás, javaslat nem érkezik. 

 Suki Béla bizottság elnöke: szavazásra teszi, a napirend elfogadását, melyet a bizottság 3 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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13/2018.(XII.12.) számú Pénzügyi Bizottság határozata  
Napirend elfogadására 
 

A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága a 2018. december 12-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

N a p i r e n d :  
 

1./ Előterjesztés a 2018. évi költségvetés módosítására 
Előadó: Czibak László elnök 
  Mezei Norbert osztályvezető 
  

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

3./ Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság 2019. 
évi munkatervére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

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

 
 
     A JRNÖ Pénzügyi Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 
 

 
 
1. N A PIRE N DI   PONT 

Előterjesztés a 2018. évi költségvetés módosítására 
Előadó: Czibak László elnök 

  Mezei Norbert osztályvezető 
 

Suki Béla elnök: Felkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, ismertesse a napirendi 
pontot. 

Mezei Norbert: Köszönti a Pénzügyi Bizottság ülésén megjelenteket. Az év során érkező 
pénzeket minden esetben át kell vezetni a költségvetésen, ez történne meg most. Az 
előterjesztés tartalmazza, hogy két féle módosításról van szó. Egyrészt kormányzati szintű 
módosításokról, ahol fel vannak sorolva a megnyert pályázatok, és azok bevételi és kiadási 
oldala is szerepeltetve van a költségvetésben. Illetve vannak saját hatáskörben történő 
módosítások, amely a különböző sorok közötti átcsoportosításokat jelenti. A fentiek szerint a 
költségvetés főösszege 17.260.484.- forint lesz, amennyiben a pénzügyi bizottság és majd a 
képviselő-testület is elfogadja. Kérdésekre szívesen válaszol. 

Suki Béla elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem érkezik. 
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Suki Béla elnök: szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítását az 
előterjesztés szerinti tartalommal. A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 
javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
  
14/2018.(XII.12.) számú Pénzügyi Bizottság határozata  
Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
módosítására 
 

Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítását az előterjesztésben 
foglaltak szerint, a    

 
bevételi főösszegét   17.260.484 forintban 
kiadási főösszegét  17.260.484 forintban  
 
állapítja meg. 

 
 

Erről értesül:  1./ JRNÖ Pénzügyi Bizottság tagjai, helyben 
           2./ JRNÖ Képviselő-testülete 

3./ Lovász Imre jegyző   
  
 
     A JRNÖ Pénzügyi Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 
 
2. N A PIRE N DI   PONT 

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

Suki Béla elnök: Felkéri Czibak László elnököt, ismertesse a napirendi pontot. 

Czibak László elnök: Köszönti a megjelenteket. Az idei évben összesen három pályázatot 
nyújtottak be és részesült pozitív elbírálásban. Ennek eredményeként 250.000.- forintot 
fordíthattak a családi romanap megszervezésére, amely a Ladány Napja rendezvény keretében 
került megvalósításra. Ezen kívül 600.000.- forintot nyertek gyermekek táboroztatására, és 
közel 30.000.000.- forint támogatást kaptak a Bari Shej pályázat keretében, a roma lányok 
továbbtanulási esélyeinek növelésére. Ennek megvalósítása még folyamatban van és a jövő 
évben is folytatódik.  

Suha Sándor: Ebben a pályázatban részt vesznek mentorok is? 

Czibak László elnök: Igen. A szakmai vezető pedig Seresné Lados Éva.  

Suha Sándor: Mit oktatnak ezeknek a lányoknak? 

Czibak László elnök: Főzni tanítják őket, vannak egyéni és csoportos foglalkozások, 
életvezetési tanácsokkal látják el őket. De vannak kulturális és pályaorientációs foglalkozások 
is. A mentorok nagyon jól végzik a dolgukat, meg vannak velük elégedve. De részletes 
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tájékoztatást nyújt a képviselő-testület ülésén. Az elnyert támogatás összegének eddig még 
csak a felét kapták meg, a másik felét a jövő évben utalják és a program folytatódik tovább.  

Suha Sándor: Hasznos lenne, ha valamilyen szakmát is tanulnának.  

Suki Béla elnök: Ennek a pályázatnak elsősorban a roma lányok korai iskolaelhagyásának 
megelőzése a célja. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 

Suki Béla elnök: szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
2018. évben benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások összegéről 
szóló tájékoztatót? A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a 
következő határozatot hozza: 
 
15/2018.(XII.12.) számú Pénzügyi Bizottság határozata  
Javaslat a 2018. évben benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert 
támogatások összegéről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2018. évben benyújtott 
pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások összegéről szóló tájékoztatót 
az előterjesztés szerint. 
 
Erről értesül:  1./ JRNÖ Pénzügyi Bizottság tagjai, helyben 

           2./ JRNÖ Képviselő-testülete 
3./ Lovász Imre jegyző   

  
 
     A JRNÖ Pénzügyi Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 
 
3. N A PIRE N DI   PONT 

Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság 2019. évi 
munkatervére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

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

Lovász Imre jegyző: Minden évben kötelező elfogadni a következő évre vonatkozó 
munkatervet. A pénzügyi bizottság munkaterve úgy lett előkészítve, hogy a kötelező 
döntéseket betervezték. Ha van kérdés szívesen válaszol, ha nincs javasolja elfogadásra a 
munkatervet.  

Suki Béla elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 

Suki Béla elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság 2019. évi 
munkatervét az előterjesztés szerint? A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja 
a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
16/2018.(XII.12.) számú Pénzügyi Bizottság határozata  




