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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2015. december 21-én 15:30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Dankó Lajos elnök, 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. Egészségügyi okok miatt átadom az ülés vezetését Patai Sándor elnökhelyettes 

úrnak. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

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 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Első napirendi pont beszámoló az aktuális eseményekről. 2015. november 16-án a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat megkezdte húsz fő közfoglalkoztatását a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött szerződés alapján. 

2015. december 5-én 16-órakor Mikulás napot tartottunk a Faluházban. A vendégeket Dankó Lajos 

elnök köszöntötte, ezután Fórizs Antal kulturális vezető mondott beszédet. A terem zsúfolásig telt, 

ahol a Zöld-mező Ének- és Zenekar verses és zenés előadással szórakoztatta a gyerekeket, valamint 

az őket kísérő szülőket, nagyszülőket. Mindenki nagy örömmel fogadta a műsort. Ezután 

megérkezett a Mikulás, akit a gyermekek már nagyon vártak, és csillogó szemmel figyeltek. 

Mindenki megkapta a megérdemelt csomagját, majd szendviccsel és üdítővel kedveskedtünk a 

vendégeknek. A délután nagyon jó hangulatban telt.  

2015. december 10-én 16 órakor focibajnokságot szerveztünk, melynek helyszíne a Hunyadi 

Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme volt. Szép számmal neveztek 

csapatok. Minden csapat nagyon küzdött a győztes címért. Végül az első helyezett a Noname 

csapat, a második a Barca, a harmadik helyezett, pedig az Egycentisek csapata lett. A legjobb 

játékosnak járó címet Vígházi Zétény érdemelte ki. 

2015. december 13-án adventi műsort adtunk a templomkertben. A színpadon zajló programok 

alatt, a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai meleg teával, forralt borral és zsíros 

kenyérrel vártak mindenkit.  

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

elfogadásra a beszámolót az aktuális eseményekről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

24/2015. (XII. 21.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az aktuális 

eseményekről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2015. december 21. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

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

módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

 

Fórizs Antal képviselő 

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

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 

határozati javaslatot.  

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Amennyiben nincs több hozzászólás, 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: 

 

25/2015. (XII. 21.) 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 7 736 637 Ft-ban  

b) kiadási főösszegét  7 736 637 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 7 736 637 Ft  

b) felhalmozási bevételek 0 Ft  

 

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 7 736 637 Ft 

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft  

    Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft  

 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 7 736 637 Ft  
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A Képviselő-testület a kiadási előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak  

szerint határozza meg: 

a) működési kiadások 7 736 637 Ft  

b) felhalmozási kiadások 0 Ft  

 

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 7 736 637 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.  

 

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. december 21. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Harmadik napirendi pont a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait. 

 

Fórizs Antal képviselő 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a 2016. 

évi belső ellenőrzési tervről szóló határozati javaslatot. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 2015. évi belső ellenőrzési terv 

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: 

 

26/2015. (XII. 21.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső 

ellenőrzési feladatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Ellenőrzés témája: „A pénz- és előlegkezelés vizsgálata” 

Ellenőrzött időszak: 2015. 01. 01-2015. 12. 31. 

 Ellenőrzött szervezet: Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Ellenőrzés típusa: mintavételes pénzügyi ellenőrzés. 

 Ellenőrzés célja: a pénzkezelés szabályosságának vizsgálata. 

 Ellenőrzés tervezett ideje: 2015. június hónap. 

 Ellenőrzés tervezett napszáma: 2 ellenőrzési nap. 
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Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2015. december 21. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Negyedik napirendi pont a közmeghallgatás. Kérem a megjelentek hozzászólásait. Amennyiben 

nincs hozzászólás, a napirendi pontot lezárom. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Ötödik 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 15:40 perckor bezárta. 

 

  

 

 

  Dankó Lajos              Fórizs Antal 

                elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


