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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2014. december 10-én 09:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Dankó Lajos, Patai Sándor, Fórizs Antal testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Dankó Lajos elnök 

Tisztelettel köszöntöm a roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselőit, dr. Lakos 

László Jegyző Urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel három fő képviselő-testületi 

tag jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Patai Sándort, amennyiben a képviselő-

testületnek nincs ellenvetése. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pont 

módosítására vagy új napirendi pont felvételére van-e javaslat? Amennyiben nincs, térjünk rá az 

első napirendi pontra. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Első napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. A Pénzügyi Bizottság 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a költségvetésről szóló határozati javaslatot. 

Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a 2014. évi költségvetés elfogadására 

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: 

 

11/2014. (XII. 10.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „az 

államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. 

§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének  

 

a) bevételi főösszegét 563 334 Ft-ban  

b) kiadási főösszegét  563 334 Ft-ban  

állapítja meg.  

 

A költségvetés bevételi főösszege a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 

2014. évre nyújtott általános működési támogatás és a Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata által nyújtott támogatás összegével egyezik meg.  

 

A Képviselő-testület a bevételi előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint 

határozza meg:  

a) működési bevételek 563 334 Ft  

b) felhalmozási bevételek 0 Ft  
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Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 563 334 Ft 

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft  

    Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft  

 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 563 334 Ft  

 

A Képviselő-testület a kiadási előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak  

szerint határozza meg: 

a) működési kiadások 563 334 Ft  

b) felhalmozási kiadások 0 Ft  

 

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 563 334 Ft 

 

Az önkormányzat 2014. évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. 

melléklet tartalmazza.  

 

Az önkormányzat 2014. évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. 

melléklet tartalmazza.  

 

A nemzetiségi önkormányzat létszám-előirányzata 0 fő, átlagos statisztikai állományi 

létszám (átlaglétszámban). 

 

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat 

módosítása.  

 

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök 

a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.  

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. december 10. 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett 

költségvetési bevételei és kiadásai 

 

1. melléklet 

 

                                                Bevételek                                                       (Ft-ban) 

0916091 Egyéb működési célú támogatás bevételei 

államháztartáson kívülről 

Működési költségvetési támogatás 59 334 

107/2014. (XI. 27.) KT határozat alapján 400 000 

96321 Államháztartáson kívüli személytől 

működési c. pénzeszköz átvét 104 000 

Összesen: 563 334 

 

                                                Kiadások                                                      (Ft-ban) 

055111 Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 20 000 

051211 Választott tisztségviselők juttatásai 135 482 

051231 Egyéb külső személyi juttatások 24 194 

05211 Szociális hozzájárulási adó 43 112 

0531221 Irodaszer 10 000  
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053371 Egyéb szolgáltatás 25 000 

053551 Egyéb dologi kiadás 305 546 

Összesen: 563 334 

 

Dankó Lajos elnök 

Az első napirendi ponthoz tartozik még egy határozati javaslat, amely a nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testületének és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról való döntést tartalmazza. A képviselő-

testület elfogadta a költségvetést 135 482 Ft előirányzattal a Választott tisztségviselők juttatásai 

soron, ezért meg kell határoznunk az egyes tisztségviselők tiszteletdíját. A tervezett tiszteletdíjakat 

az előterjesztés tartalmazza. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 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: 

 

12/2014. (XII. 10.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületének és bizottsági tagjainak tiszteletdíját az alábbiak 

szerint határozza meg. 

 

1. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felvehető tiszteletdíj: 

havi bruttó 30 000 azaz harmincezer forint. 

2. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese által felvehető 

tiszteletdíj: havi bruttó 29 999 azaz huszonkilencezerkilencszázkilencvenkilenc 

forint. 

3. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja által felvehető tiszteletdíj: 

havi bruttó 9 000 azaz kilencezer forint. 

4. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elnöke és 

tagja által felvehető tiszteletdíj: havi bruttó 15 000 azaz tizenötezer forint. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. december 10. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Második napirendi pont együttműködési megállapodás elfogadása Perkáta Nagyközség 

Önkormányzata és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a megállapodást. 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: 

 

13/2014. (XII. 10.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 

kötendő együttműködési megállapodást. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2014. december 10. 
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Dankó Lajos elnök 

Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a 

testületi ülést bezárom. 

 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Dankó Lajos elnök a testület ülését 09:05 perckor bezárta. 

 

  

 

 

 Dankó Lajos       Patai Sándor 

      elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


