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2015. július 9-én (csütörtök) 9:30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkáta, 2015. július 9. 

 

 

 

 

Határozat: 16-23/2015. (VII. 09.) 

 

 

 

 

 

 

   

 



 2 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. július 9-én 9:30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Patai Sándor, Fórizs Antal testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

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

László Jegyző Urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel két 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 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Első napirendi pont belső szabályzatok elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség 

Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre vonatkozó számlarendet. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 2 képviselő-testületi tag 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

16/2015. (VII. 09.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó számlarendet. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2015. július 9. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó számviteli politikát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

A jelen lévő 2 képviselő-testületi tag 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

17/2015. (VII. 09.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó számviteli politikát. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2015. július 9. 
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Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó pénzkezelési szabályzatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 2 képviselő-testületi tag 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

18/2015. (VII. 09.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó pénzkezelési szabályzatot. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2015. július 9. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó eszközök és források értékelési szabályzatát. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 2 képviselő-testületi tag 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

19/2015. (VII. 09.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó eszközök és források értékelési szabályzatát. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2015. július 9. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 2 képviselő-testületi tag 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

20/2015. (VII. 09.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2015. július 9. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatát. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 



 4 

A jelen lévő 2 képviselő-testületi tag 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

21/2015. (VII. 09.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatát. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2015. július 9. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalási szabályzatot. Aki ezzel egyetért, 

kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 2 képviselő-testületi tag 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

22/2015. (VII. 09.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalási szabályzatot. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2015. július 9. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra a Perkáta Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított 

költségvetési szervekre vonatkozó beszerzési, anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatot. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 2 képviselő-testületi tag 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

23/2015. (VII. 09.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkáta 

Nagyközség Önkormányzatára, valamint az általa alapított költségvetési szervekre 

vonatkozó beszerzési, anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatot. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2015. július 9. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

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

testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Patai Sándor elnökhelyettes a testület ülését 9:35 perckor 

bezárta. 

 

  

 

 

  Patai Sándor              Fórizs Antal 

           elnökhelyettes                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


