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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2014. október 27-én 16:00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi 

ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Dankó Lajos, Patai Sándor, Fórizs Antal testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Patai Sándor korelnök 

Tisztelettel köszöntöm a roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselőit, Siba Árpádnét 

a Helyi Választási Bizottság Elnökét, Somogyi Balázs Polgármester Urat, dr. Lakos László Jegyző 

Urat és a megjelenteket. Korelnökként nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a mai alakuló 

ülésünket megnyissam. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel három fő képviselő-

testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem a leendő elnök mellett Fórizs Antalt. Az 

első és legfontosabb feladatunk az, hogy a Helyi Választási Bizottság Elnöke Siba Árpádné esküt 

vegyen tőlünk. Átadom a szót Siba Árpádnénak. 

 

Siba Árpádné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Helyi Választási Bizottság Elnökeként tájékoztatom önöket, 

hogy a 2014. október 12-i nemzetiségi képviselők választása rendben lezajlott. „A választási 

eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a választási eredmény ellen három napon 

belül lehet jogorvoslattal élni. A választási eredmény megállapítása 2014. október 13-án történt, 

ezért a jogorvoslati határidő 2014. október 16-án 16:00 órakor lejárt. A jogorvoslati kérelem a Helyi 

Választási Bizottsághoz nem érkezett, ezért az eredmény megállapítása jogerőssé vált. A 

következőkben tájékoztatom a megjelenteket, hogy a roma nemzetiségi képviselő jelöltek közül a 

következő három személyt választották roma nemzetiségi önkormányzati képviselővé a 

nyilvántartásba vétel sorrendjében, Patai Sándor, Dankó Lajos, Fórizs Antal. Ismertetem a 

képviselő választás teljes eredményét. Huszárné Nagy Nikolett 8 szavazat, Patai Sándor 64 

szavazat, Szilvásiné Kovács Julianna 11 szavazat, Fórizs Antalné 32 szavazat, Dankó Lajos 82 

szavazat, Fórizs Antal 82 szavazat, Hethési Tiborné 8 szavazat. Kérem a képviselőket, hogy álljunk 

fel az eskütételhez. 

 

KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE 

 

Patai Sándor korelnök 

Az eskütételt követően az ülés napirendjét kell elfogadnunk, melyre a kiküldött meghívó szerint 

teszek javaslatot. Kérdezem a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének tagjait, hogy a 

kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e egyéb javaslat? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 

a napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint: 

 

1. Az elnök megválasztása 
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2. Az elnökhelyettes megválasztása 

3. Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása 

4. Bizottságok létrehozása, bizottsági elnök és tagok megválasztása 

5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás 

6. Tiszteletdíjak meghatározása 

7. Bejegyzés a törzskönyvi nyilvántartásba és fizetési számla nyitása 

 

Felelős: Patai Sándor korelnök 

Határidő: 2014. október 27. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor korelnök 

Első napirendi pont az elnök megválasztása. Elnöknek javaslom Dankó Lajost. Kérdezem a 

képviselő-testület tagjait, hogy más személy megválasztására van-e javaslat. Amennyiben nincs, 

javaslom a nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztani Dankó Lajost. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

2/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének Dankó Lajost választotta meg. 

 

Felelős: Patai Sándor korelnök 

Határidő: 2014. október 27. 

 
Patai Sándor korelnök 

Átadom az ülés vezetését Dankó Lajos megválasztott elnöknek. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Második napirendi pont az elnökhelyettes megválasztása. Elnökhelyettesnek javaslom Patai Sándort 

megválasztani. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy más személy megválasztására van-e 

javaslat. Amennyiben nincs, javaslom a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének 

megválasztani Patai Sándort. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

3/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének Patai Sándort választotta meg. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. október 27. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Harmadik napirendi pont a szervezeti és működési szabályzat megalkotása. A szabályzat a 

meghívóval együtt került kiküldésre.  Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Van-e 

módosítási javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a Perkátai Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

4/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az 

előterjesztés szerinti tartalommal megalkotja. A szervezeti és működési szabályzat a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. október 27. 

 

 IV. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Negyedik napirendi pont a bizottságok létrehozása, bizottsági elnök és tagok megválasztása.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az előző napirendben elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint a képviselő-testület egy 

bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot kívánja létrehozni. A képviselő-testület a szervezeti és 

működési szabályzattal elfogadta a Pénzügyi Bizottság megalakítását. Ezért ebben a napirendi 

pontban az a feladata a képviselő-testületnek, hogy megválassza a Pénzügyi Bizottság elnökét, 

tagjait.  

 

Dankó Lajos elnök 

A Pénzügyi Bizottság elnökének javaslom Fórizs Antalt. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, 

hogy más személy megválasztására van-e javaslat? Amennyiben nincs, Javaslom a Pénzügyi 

Bizottság elnökének megválasztani Fórizs Antalt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

5/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezeti és 

működési szabályzatával létrehozott Pénzügyi Bizottsága elnökének Fórizs Antalt 

választotta meg. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. október 27. 

 

Dankó Lajos elnök 

A Pénzügyi Bizottság tagjának javaslom Patai Sándort. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy 

más személy megválasztására van-e javaslat? Amennyiben nincs, Javaslom a Pénzügyi Bizottság 

tagjának megválasztani Patai Sándort. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

 

 

 

 



 5 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

6/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezeti és 

működési szabályzatával létrehozott Pénzügyi Bizottsága tagjának Patai Sándort 

választotta meg. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. október 27. 

 

Dankó Lajos elnök 

A Pénzügyi Bizottság külső tagjának javaslom Fórizs Antalnét. Kérdezem a képviselő-testület 

tagjait, hogy más személy megválasztására van-e javaslat? Amennyiben nincs, Javaslom a Pénzügyi 

Bizottság külső tagjának megválasztani Fórizs Antalnét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

7/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezeti és 

működési szabályzatával létrehozott Pénzügyi Bizottsága külső tagjának Fórizs 

Antalnét választotta meg. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. október 27. 

 

Dankó Lajos elnök 

Kérek mindenkit, hogy álljunk fel Fórizs Antalné esküjének a letételéhez. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Ötödik napirendi pont a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás. Felkérem dr. 

Lakos László jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

„A nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. §-a értelmében a nemzetiségi 

önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően 

minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját 

vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy 

élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. A 

vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem 

gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, 

költségtérítésben. Ez azonban nem jelenti a mandátum megszűntét, a pótlólagos benyújtás esetén a 

képviselő jogai felélednek. A vagyonnyilatkozat kezelését a szervezeti és működési szabályzatban 

kijelölt bizottság látja el, ami esetünkben a Pénzügyi Bizottság. A Pénzügyi Bizottság jelenleg még 

nem rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, hiszen nem volt alakuló ülése, de amint az 

alakuló ülés meg lesz, el fogják fogadni a szervezeti és működési szabályzatát, amelybe javaslom 

beépíteni a vagyonnyilatkozatok kezelésének feladatát. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság elnöke, 

Fórizs Antal úr fogja átvenni a képviselők vagyonnyilatkozatát és ő is tarthatja ezeket magánál. 

Mivel ezek titkos adatok, ezért célszerű jól zárható helyen tartani. Amennyiben nem rendelkezik 

ilyen hellyel, akkor rendelkezésére áll a Polgármesteri Hivatal páncélszekrénye. Amennyiben 

valakinek a vagyonnyilatkozattal kapcsolatban észrevétele van, akkor írásban kezdeményezheti a 
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vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást. Ebben az esetben kell megvizsgálni, hogy a 

vagyonnyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek-e. Az ülést követően ki fogjuk osztani a 

szükséges nyomtatványokat. A vagyonnyilatkozatok benyújtási határideje 2014. november 12-e. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Hatodik napirendi pont a tiszteletdíjak meghatározása.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

A tiszteletdíjakkal kapcsolatban szintén „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény rendelkezik. A törvény 109. §-a azt írja elő, hogy a nemzetiségi önkormányzat testülete az 

elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és 

tagjának - a nemzetiségi önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás 

veszélyeztetése nélkül - tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Jelenleg nincs a roma 

nemzetiségi önkormányzatnak elfogadott költségvetése, ezért a tiszteletdíjakat meghatározni 

konkrét összegben nem tudja, hiszen ahhoz ismerni kellene a költségvetésének a számszaki részét, 

hogy mekkora összeget tud vállalni az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül. Két megoldás 

lehetséges. Vagy úgy dönt a képviselő-testület, hogy nem kíván tiszteletdíjat elfogadni, ezt a döntést 

meghozhatja most, a költségvetés ismerete nélkül. Amennyiben azonban azt tervezik, hogy 

tiszteletdíjat állapít meg a képviselőknek, bizottsági tagoknak, akkor jelen pillanatban olyan döntést 

tud hozni, hogy átmenetileg nem állapít meg tiszteletdíjat és természetbeni juttatást addig, amíg a 

költségvetésének a pontos adatait nem ismeri. Tudomásom szerint a képviselő-testület szeretne 

tiszteletdíjat megállapítani, ezért a határozati javaslat arról szól, hogy átmenetileg nem állapít meg 

tiszteletdíjat. 

 

Dankó Lajos elnök 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy várjuk meg a költségvetés elfogadását és azután döntsünk a 

tiszteletdíjakról. Javaslom elfogadásra a határozati javaslatot, mely szerint a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testülete költségvetés hiányában átmenetileg nem állapít meg tiszteletdíjat, 

illetve természetbeni juttatást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

8/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, képviselőjének, bizottsága 

elnökének, tagjának és külső tagjának költségvetés hiányában átmenetileg nem állapít 

meg tiszteletdíjat, illetve természetbeni juttatást. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. október 27. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Hetedik napirendi pont bejegyzés a törzskönyvi nyilvántartásba és fizetési számla nyitása.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ezzel kapcsolatban is elkészültek a határozati javaslatok. Ahhoz, hogy bejelentett költségvetési 

szerv legyen a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar 

Államkincstárnál törzskönyvi nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A határozati javaslatok erre 

vonatkoznak. A működés feltétele, hogy az önkormányzat számlát nyisson, ahova a költségvetési 

támogatások érkezhetnek, illetve ahonnan a kötelezettségek kifizetése történhet. Az egyik határozat 
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arról szól, hogy hasonlóan a hivatalhoz a roma nemzetiségi önkormányzat az OTP Bank Nyrt-nél 

nyitná meg bankszámláját. A másik határozati javaslat pedig arról szól, hogy kezdeményezi a 

Magyar Államkincstárnál a bejegyzését Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat néven, székhely 

megadásával, különböző szakágazati számokkal, feladatokkal, kormányzati funkciókkal, 

amelyekben elsősorban a helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége, mint 

alaptevékenység szerepel. A kormányzati funkciók között szerepel a közművelődés, hagyományos 

közösségi kulturális értékek gondozása, társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása, 

nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása, romák társadalmi integrációját elősegítő 

tevékenységek, programok, továbbá fontos tevékenység a hátrányos helyzetű roma lakosság 

közfoglalkoztatásában való részvétel.  

 

Dankó Lajos elnök 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 

törzskönyvi bejegyzésre vonatkozó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

9/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Perkátai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

gazdasági vezetőjének közreműködésével a Nemzetiségi Önkormányzat Magyar 

Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő törzskönyvi bejegyzését 

kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

Megnevezés: Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Cím: 

 

Székhely: 2431 Perkáta, Dózsa György utca 15. 

 

Alaptevékenységi besorolás: 

Államháztartási szakágazat: 841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

 

Kormányzati funkció: 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

 

Vezető: 

Vezető: Dankó Lajos elnök 

Kinevezés kezdete: 2014. 10. 17. 

Kinevezés vége: határozatlan 

Kinevezés módja: választás 
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Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. október 27.  

 

Dankó Lajos elnök 

Javaslom elfogadásra a képviselő-testületnek a bankszámlanyitásra vonatkozó határozati javaslatot. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 3 képviselő-testületi tag 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

10/2014. (X. 27.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „a nemzetiségek 

jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt önálló számlavezetési 

kötelezettségének eleget téve úgy határozott, hogy bankszámlát kíván nyitni az OTP 

Bank Nyrt-nél. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 

Dankó Lajos elnököt, hogy Perkáta Nagyközség Önkormányzata gazdasági vezetőjének 

közreműködésével a bankszámlanyitáshoz szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. október 27. 

 

Dankó Lajos elnök 
Szeretném megköszönni Somogyi Balázs Polgármester Úrnak és vendégeinknek, hogy segítettek 

minket a munkánkban, idáig eljussunk. Reméljük, hogy ezután is tudunk együtt dolgozni. 

Szeretném a választóinknak megköszönni, hogy egész végig kitartottak mellettünk. Kérdezem a 

jelenlévőket, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a képviselő-testületi ülést 

bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Dankó Lajos elnök a testület alakuló ülését 16:25 perckor 

bezárta. 

 

 

 

 

 Dankó Lajos       Fórizs Antal 

      elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


