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1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
február 18-án megtartott soros Képviselő-testületi üléséről 
 

Helye: Tiszagyenda, Házasságkötő terem 
 

Jelen vannak:   
  Fehér Gábor elnök 
  Miklósi Gergő elnökhelyettes 
  Mag Krisztina tag 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Henrietta aljegyző 
 
Fehér Gábor elnök: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 
 
Felkérem Tóthné Kovács Piroskát jegyzőkönyvvezetőnek, Mag Krisztinát jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Tóthné Kovács Piroskát 3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

1/2020. (II.18.) számú határozat 
 

- Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő személy elfogadásáról- 
 

Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Kovács Piroskát 
elfogadta a testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Mag 
Krisztinát. 
 
Fehér Gábor elnök: Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a napirendet elfogadtuk.  
 

2/2020. (II.18.) számú határozat 
 

- A napirend elfogadásáról- 
 
1.) 2020. évi munkaterv megtárgyalása 
2.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötése 
3.) Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatának megalkotása 
4.) Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
5.) Egyebek 
 

Első napirendi pont: 2020.évi munkaterv megtárgyalása 

Balogh Henrietta aljegyző: A munkaterv szerint négy soros képviselő testületi ülésetek lenne 
az egyik az most februárban, itt elsősorban a költségvetést kellene megtárgyalni. Áprilisban 
lenne a zárszámadás, majd augusztusra írtam be a közmeghallgatást illetve az első félévi 



munkátokat kellene értékelni a második félévre megtervezni mit is akartok csinálni és akkor 
decemberben lenne még egy soros ülés akkor pedig a második féléves munkát kellene 
értékelni. Még annyit lehetne megbeszélni, hogy mikor is legyenek az ülések. 

Fehér Gábor elnök: Minden hónap második szerda 14:30.-kor. Van-e kérdés? Ha nincs, 
javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a 2020. évi munkatervet a mellékletben foglaltak 
szerint 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodik mellett elfogadta. 
 
3/2020. (II.18.) számú határozat  
 

- Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkatervéről – 
 

A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségiek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi 
munkatervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakkal egyetért, a munkatervet változtatás és kiegészítés nélkül 
elfogadja. 

 
Felelős: Fehér Gábor elnök 
Határidő: azonnali 
 
Erről értesül: 
Balogh Henrietta aljegyző 
Fehér Gábor elnök 
 
Második napirendi pont: Tiszagyenda Községi Önkormányzatával együttműködési 
megállapodás megkötése 
 
Balogh Henrietta aljegyző: Ezt is kiküldtem átnézésre, kötelező megkötni az 
önkormányzattal, kötelező nektek valahol úgymond dolgozni, nekünk kötelező havi legalább 
32 órában biztosítani helyiséget, ahol a munkátokat el tudjátok végezni, ez a fénymásoló 
helyiség lenne, ha nyomtatni szeretnétek vagy pályázatokat nézni stb. Ez rendelkezésetekre 
áll, akkor, amikor mi is itt vagyunk ügyfélfogadási időben. A beszámolót, költségvetést, 
ezeket mi készítjük el nektek. Móni fogja a beszámolót csinálni, Lacinál lesz a pénztár, én 
készítem a testületi anyagokat, de mindezt veletek együtt működve, a Ti iránymutatásotok, 
valamint a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. 

Mag Krisztina képviselő: Egy hónapban 32 órát kapunk arra, hogy itt legyünk? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen mi annyit biztosítunk, de nem kell letölteni ha, nincs olyan 
dolog, bejöhettek fél órára is. Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta az együttműködési megállapodást változatlan formában.  

Fehér Gábor elnök: Van-e kérdés? Ha nincs, javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, 
kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodik 
ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.  

4/2020. (II.18.) számú határozat  



 
- Tiszagyenda Községi Önkormányzat és a Tiszagyendai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti megállapodásról - 
 

1.) Tiszagyenda Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése szerint a jelen határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodást a Tiszagyendai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal elfogadja. 
 

2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá. 
 
Felelős: Fehér Gábor elnök 
Határidő: 2020. január 31. 
 
A határozatról értesül: 
1.) Tiszagyenda Község Polgármestere helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke helyben 
4.) Irattár 
 
Harmadik napirendi pont: Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása 

Balogh Henrietta aljegyző: Ez is kiküldésre került, ezt is kötelező megalkotni, ebbe benne 
van a neve a testületnek, címe, hogy hol működtök, jogi személy vagytok, be vagytok jelentve 
a törzskönyvbe. Hárman vagytok a testület tagjai. Benne van, hogy ki az elnök, 
munkatervetek, hogyan van a testület összehívva, hogy zajlik maga a tanácskozás, hogy néz 
ki a jegyzőkönyv, mit kell mellékelni, hogyan kell a testületi ülések döntéseit kezelni, nincsen 
bizottságotok, a vagyonnyilatkozat kezelése hogyan történik. Ehhez valami kiegészítés 
esetleg? Kérdés? Vélemény? 

Fehér Gábor elnök: Van-e kérdés? Ha nincs, javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, 
kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodik 
ellenében a határozati javaslat elfogadásra került.  

5/2020. (II.18.) számú határozat 
 

- Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról - 

 
1.) A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, mely az 
elfogadást követő napon lép hatályba. 
 
2.) A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza az elnököt a Szervezeti 
és Működési Szabályzat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 



 
A határozatról értesül: 
1.) Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
2.) Tiszagyenda Község aljegyzője 
3.) Irattár 
 

Balogh Henrietta aljegyző: Mielőtt bele kezdenénk, a költségvetési napirendi pontba, adtam 
most egy előterjesztést. Az államháztartási törvény szerint meg kell állapítani határozatban a 
gazdasági stabilitásról szóló jogszabályok szerint a saját bevételek valamint az adóságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a helyi költségvetési évet követő 
három évre várható összegét. Ez nektek nincs, mert nem rendelkeztek saját bevétellel 
adóbevétellel, osztalékbevétellel, tárgyi eszközt nem tudtok eladni, bírság bevétellel nem 
tudtok számolni, kezességvállalás nincsen. Államháztartási törvény kimondja, hogy a 
költségvetés tárgyalása előtt ezt el kell fogadni. 

Fehér Gábor elnök: Javaslom elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással 
szavazzon. Megállapítom, hogy 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodik ellenében a határozati javaslat 
elfogadásra került.  
 
6/2020. (II.18.) számú határozat 
 

- Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és a Gst. 8. § 
(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről - 

 
Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, 
valamint a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő három évre e határozat 1. 
számú melléklete szerint határozza meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy János 
 

Erről értesülnek:  
1. Fehér Gábor elnök 
2. Balogh Henrietta aljegyző 
3. Pénzügy 

 
Negyedik napirendi pont: Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének megtárgyalása 

Balogh Henrietta aljegyző: 520.000.-Ft –ot állapított meg az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma az önkormányzatnak bevételként, nagyobb önkormányzatoknak, ennek a 
dupláját, ti most jelenleg működési költségvetési támogatással rendelkeztek, hogyha ez az 
Önkormányzat egész évben fog működni, akkor már jövőre feladat alapú támogatásról is lehet 
szó. Ezt az 520.000.-Ft-ot ti döntitek, el mire költitek, beírtam egy összegben dologi jellegű 
kiadásra, ami annyit jelenet, hogy rendezhettek bált, vagy oszthattok csomagot. 



Fehér Gábor elnök: Bált biztos, hogy nem szeretnénk. 

Balogh Henrietta aljegyző: Rakhatjátok személyi juttatásra, ha szeretnétek fölvenni 
tiszteletdíjat. 

Mag Krisztina képviselő: Nem szeretnénk. És ha csomagot szeretnénk az, hogy is nézne ki? 

Balogh Henrietta aljegyző: Megmondjátok, mennyi értékben szeretnétek, Laci fölveszi a 
pénzt, megmondjátok, mikorra kellene a pénz, Laci hivatalosan ki adja nektek, ti elviszitek a 
pénzt és hozzátok ezzel szembe a számlát.  Minden forinttal el kell hivatalosan számolni, 
majd a beszámolótokban ezt kimutatni.  

Miklósi Gergő elnökhelyettes: Olyan kérdésem lenne még, hogy Gábor, ha tudna ruha 
adományt is intézni ingyen, csak annyi lenne, hogy el kellene hozni, üzemanyagra esetleg 
lehetne? Vagy pedig nem lehetne megoldani, hogy az Önkormányzat autójával, elhoznánk a 
ruha adományt? 

Balogh Henrietta aljegyző: Az önkormányzat autója a ford, amivel járunk, azzal hordjuk, az 
ebédet emiatt mindig megtörik, a nap szóval ilyen nagyobb utakat nem tudunk vállalni. 

Fehér Gábor elnök: Olyat lehet, hogy bérelünk egy autót, annak vannak költségei és azt a 
pénzt erre használtuk fel? 

Balogh Henrietta aljegyző: Viszont arra figyeljetek, hogy mindenről számla kell. Mi 
államháztartási szerv vagyunk, mindenről úgy tudunk elszámolni mindennel, hogyha számla, 
van róla. Ha béreltek egy autótót olyantól kell bérelni, aki számlát, tud, adni vagy azt 
mondjátok, hogy elhozzátok saját autóval, és ha tankoltok arról is üzemanyag számlát kell 
hozni vagy kiküldetésben hozza el valaki.  

Mag Krisztina képviselő: Pályázatokat lehet-e írni, mikre lehet beadni? 

Balogh Henrietta aljegyző: Tavaly volt két Emberi Erőforrás Minisztériuma által 
meghirdetett pályázat az egyik az táboroztatásra volt gyerekeknek a másik pedig rendezvény 
támogatásra. Úgy gondolom az idén is ki lesz írva. 

Miklósi Gergő elnök helyettes: Hol tudjuk ezt nyomon követni, hogy mikor milyen 
pályázatok vannak? 

Balogh Henrietta aljegyző: Ezt figyelni kell, internetre, ha beírjátok, hogy beadható 
pályázatok, hogyha ezek az EPER pályázatok kijönnek, én arról tudok szólni. 

Fehér Gábor elnök: Akkor ez szabad felhasználású pénz csak elégnek kellene lenni ebben az 
évben. 

Balogh Henrietta aljegyző: 520.000.-Ft felét, amit nyitottál számlát már leutalták, ehhez a 
számlához te férsz hozzá, még nincsen, bankkártya azt kell igényelni, és akkor azt Laci tudná 
kezelni ez még folyamatban, van. Július 1-el utalják le a másik felét. Augusztusban az első 
félévi munkátokat értékelni kell, egy beszámolót írtok, hogy hogyan dolgoztatok illetve meg 
kell tervezni a második félévi munkát. 

Fehér Gábor elnök: Úgy látom minden rendben lesz, az önkormányzat együttműködik 
velünk, már most csak rajtunk múlik sok minden, mit szeretnénk mi. Szeretnénk a roma 



kultúrát, fenntartani, segíteni a gyerekeket. Ha ruha adományt hozunk, igénybe vehetjük a 
Művelődési Házat? 

Balogh Henrietta aljegyző: Igen, csak előre egyeztetni kell a művelődési házzal ez ügyben, 
nehogy két időpont ütközzön. Valamint, hozok majd be egy szabályzatot, ha saját 
gépjárművet hivatalos célra használsz, az szabályozva van, hogy hogy lehet. 

Fehér Gábor elnök: Javaslom elfogadásra a Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2020. évi költségvetését, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. 
 
7/2020. (II.18.) számú határozat 
 

- Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
elfogadásáról - 

 
 A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetését 520.000.- Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadja. 
 A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét  

az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 

2. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 A Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 

3. számú melléklet szerint jóváhagyja.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: elnök, aljegyző 
 
A határozatról értesül: 
1.) Tiszagyendai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke helyben 
2.) Tiszagyenda Község Aljegyzője helyben 
3.) Tiszagyenda Községi Önkormányzat pénzügyi csoportja helyben 
4.) Irattár 
 
Ötödik napirendi pont: Egyebek 

Miklósi Gergő elnök helyettes: Tudok sok olyan embert Tiszagyendán, akinek nincs meg a 8 
általános osztálya, kivel kellene fölvenni a kapcsolatot, esetleg valamilyen tanfolyamot 
elindítani? 

Balogh Henrietta aljegyző: Munkaügyi Központtal kellene fölvenni a kapcsolatot. 

Fehér Gábor elnök: Megkérdezem, hogy egyéb hozzászólás, közérdekű bejelentés van-e? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

K.m.f. 
 

           Fehér Gábor                            Mag Krisztina 
               elnök                      jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

Tóthné Kovács Piroska 
Jegyzőkönyvvezető 


