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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2016. március 10-én 15:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 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. A képviselő-testület összehívása szóbeli meghívás alapján történt. Első napirendi 

pontban javaslom tárgyalni a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának felülvizsgálatát, második napirendi pontnak javaslom a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegével kapcsolatos 

döntéshozatalt. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy napirendi pont módosítására vagy új 

napirendi pont felvételére van-e javaslat? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra 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: 

 

8/2016. (III. 10.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 10-i 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálata 

2. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 

három évre várható összegével kapcsolatos döntéshozatal 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2016. március 10. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Első napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának felülvizsgálata. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. 
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Fórizs Antal képviselő 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek a határozati javaslatot.  

 

Dankó Lajos elnök 

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

szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára 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: 

 

9/2016. (III. 10.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a 

4/2014. (X. 27.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatát és 

megállapította, hogy a szabályzat megfelel a hatályos jogszabályokban előírt 

rendelkezéseknek, ezért módosítását nem kezdeményezi. 

 
Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2016. március 10. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Második napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 

három évre várható összegének meghatározása. „Az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. § szerint a helyi önkormányzatnak minden évben meg kell állapítania a stabilitási 

törvényben, illetve egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően a saját bevételeinek 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várható összegét. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 

 

Dankó Lajos elnök 

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: 

 

10/2016. (III. 10.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „az 

államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban előírt kötelezettségének 

eleget téve a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 

következőkben határozza meg:  

 

Bevételek 

   

        eFt-ban 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rend. 

értelmében az önkormányzat saját 

bevételének minősül 2016 2017 2018 2019 
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1. a helyi adóból származó bevétel 0 0 0 0 

2. az önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 0 0 0 0 

3. az osztalék, a koncessziós díj és a 

hozambevétel 0 0 0 0 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális 

jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel 0 0 0 0 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 0 0 0 

6. a kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 0 0 0 0 

Saját bevételek 0 0 0 0 

     

     Adósságot keletkezető ügyletek 

   

       eFt-ban 

Adósságot keletkeztető 

ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek 2016 2017 2018 2019 

1.Adósságot keletkeztető hitel 

törlesztése 0 0 0 0 

2. Fejlesztési hitel törlesztése 0 0 0 0 

Hitel törlesztése ÁHT-n kívülre 0 0 0 0 

3. Hitelek, kölcsönök kamata 0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2016. március 10. 

 

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 15:50 perckor bezárta. 

 

  

 

 

  Dankó Lajos              Fórizs Antal 

                elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


