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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. február 12-én 14:00 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 Fórizs Antalt, amennyiben a képviselő-

testületnek nincs ellenvetése. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy 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 beszámoló az aktuális eseményekről. A Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat programjai a következőképpen alakultak az előző ülés óta. 2014. december 5-én 

Mikulás csomagot osztottunk a gyerekeknek. 2014. december 6-án Retró discót tartottunk. A 

harmadik adventen gyümölccsel kedveskedtünk a megjelenteknek. 2015. januárban megállapodást 

kötöttünk a Türr István Oktatási Központtal, a parkgondozói képzés 2015. február 23-án indul.  

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

elfogadásra a beszámolót az aktuális eseményekről.  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: 

 

1/2015. (II. 12.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az aktuális 

eseményekről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2015. február 12. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Második napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  

 

Fórizs Antal képviselő 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 

határozati javaslatot. 
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Dankó Lajos elnök 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 2015. 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: 

 

2/2015. (II. 12.) 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 2015. évi 

költségvetésének  

 

a) bevételi főösszegét 2 150 439 Ft-ban  

b) kiadási főösszegét  2 150 439 Ft-ban  

állapítja meg.  

 

A költségvetés bevételi főösszege a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 

2015. 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 2 150 439 Ft  

b) felhalmozási bevételek 0 Ft  

 

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 2 150 439 Ft 

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft  

    Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft  

 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 2 150 439 Ft  

 

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

szerint határozza meg: 

a) működési kiadások 2 150 439 Ft  

b) felhalmozási kiadások 0 Ft  

 

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 2 150 439 Ft 

 

Az önkormányzat 2015. évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. 

melléklet tartalmazza.  

 

Az önkormányzat 2015. évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. 

melléklet tartalmazza.  

 

A nemzetiségi önkormányzat létszám-előirányzata 25 fő, átlagos statisztikai állományi 

létszám (átlaglétszámban). 

 

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat 

módosítása.  
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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: 2015. február 12. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Harmadik napirendi pont a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos 

döntéshozatal. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata megtörtént, a megállapodás 

megfelel a hatályos jogszabályban előírt rendelkezéseknek, ezért módosításra nincs szükség. Kérem 

a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 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: 

 

3/2015. (II. 12.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatával kötött, 13/2014. (XII. 10.) számú határozattal 

elfogadott együttműködési megállapodást és megállapította, hogy a megállapodás 

megfelel a hatályos jogszabályban előírt rendelkezéseknek, ezért módosítása nem 

indokolt. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2015. február 12. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Negyedik napirendi pont a tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntéshozatal. Javaslom a képviselő-

testületnek, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnökének, elnökhelyettesének, képviselőjének, 

bizottsága elnökének, tagjának és külső tagjának ne állapítson meg tiszteletdíjat, illetve 

természetbeni juttatást, mivel azokról le kívánnak mondani. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. 

 

Fórizs Antal képviselő 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a 

határozati javaslatot. 

 

Dankó Lajos elnök 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a tiszteletdíjakkal kapcsolatos 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: 

 

4/2015. (II. 12.) 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 nem állapít meg tiszteletdíjat, illetve 

természetbeni juttatást, mivel azokról le kívánnak mondani. 
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Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2015. február 12. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Ötödik napirendi pont a 2015. évi ülésterv elfogadása. A kiküldött anyagban foglaltak szerint 

javaslom elfogadásra az üléstervet. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 2015. évi üléstervet. 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: 

 

5/2015. (II. 12.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2015. évi 

üléstervet. Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2015. február 12. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Hatodik napirendi pont az egyebek. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi 

pontban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Dankó Lajos elnök a testület ülését 14:10 perckor bezárta. 

 

  

 

 

 Dankó Lajos       Fórizs Antal 

      elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


