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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2016. május 18-án 09:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Patai Sándor elnökhelyettes, Fórizs Antal testületi tag 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Tisztelettel köszöntöm a roma nemzetiségi önkormányzat 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. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom tárgyalni. 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. Az elmúlt ülés óta két rendezvény 

valósult meg. 2016. április 16-án ünnepelte a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Roma 

Kultúra Világnapját. A színes programokkal megtűzdelt délután 18 órakor vette kezdetét a 

Faluházban Dankó Lajos köszöntő beszédjével, majd a Zöld Mező Ének- és Zenekar előadásával. 

Az együttesnek a nap során ez már a második fellépése volt – kora délután Sárkeresztúron is 

előadták műsorukat. 20 órától Dankó Szilvia szólóénekesnő műsorával várták az érdeklődőket a 

rendezvény helyszínén, s később, a bálon a jó hangulatról a Patai Band gondoskodott. Az este során 

fellépett még Patai Gábor is, s éjfélkor Palika koncertjén vehettek részt, a fáradhatatlan bálozók. 

2016. április 30-án tartották meg a hagyományos Testvértelepülési és Sport Napot. A rendezvény 8 

órakor vette kezdetét a sportpályán, ahol a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 

meghirdetett Futball Kupára várták az érdeklődőket. A nemzetiségi önkormányzat pacalpörkölttel 

és paprikáskrumplival várta a vendégeket. A programra hat csapat nevezett, kicsik és nagyok 

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

elfogadásra az aktuális eseményekről szóló beszámolót. 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: 

 

11/2016. (V. 18.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az aktuális 

eseményekről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. május 18. 
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II. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

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

költségvetésének végrehajtásáról. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. 

 

Fórizs Antal képviselő 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

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

beszámolót. 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: 

 

12/2016. (V. 18.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „az 

államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) 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 teljesített  

 

a) bevételi főösszegét 8 674 262 Ft-ban  

b) kiadási főösszegét  4 467 000 Ft-ban  

c) pénzmaradványát 3 357 000 Ft-ban 

állapítja meg.  

 

A Képviselő-testület a bevételek szerinti bontást az alábbiak szerint határozza meg:  

a) működési bevételek 8 674 262 Ft  

b) felhalmozási bevételek 0 Ft  

 

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 8 674 262 Ft 

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft  

    Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft  

 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 8 674 262 Ft  

 

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

szerint határozza meg: 

a) működési kiadások 4 467 000 Ft  

b) felhalmozási kiadások 0 Ft  

 

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 4 467 000 Ft 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített bevételeit és kiadásait a 1. 

mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban az 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változásának bemutatását a 

3. melléklet, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban 
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és összesítve, továbbá az Önkormányzat adósságállományát és adósságot keletkeztető 

ügyleteinek bemutatását a 4. melléklet szerint fogadja el. 

Az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 5. melléklet tartalmazza. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. május 18. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Harmadik napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső 

ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 

napirendet. 

 

Fórizs Antal képviselő 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

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

jelentést. 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: 

 

13/2016. (V. 18.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési 

jelentést. Az ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. május 18. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Negyedik napirendi pont beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2015. évben végzett munkájáról.  

Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?  

 

Fórizs Antal képviselő 

Nem köszönöm. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Pénzügyi 

Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

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

beszámolót. 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: 

 

14/2016. (V. 18.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2015. évben végzett munkájáról 

szóló beszámolót. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. május 18. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Ötödik napirendi pont az egyebek. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb kérdés, 

hozzászólás?  

 

Fórizs Antal képviselő 

A Pénzügyi Bizottság ülésén beszámoltam arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak milyen 

tervei vannak az idei évre vonatkozóan. Augusztus hónapban tervezünk a Zöld Mező Ének- és 

Zenekarral egy vacsorát, szalonnasütést családokkal. Egy sportnapot is tervezünk, ahol szegény 

családokat látnánk vendégül. 

A roma nemzetiségi önkormányzatnál jelenleg 20 fő közfoglalkoztatását valósítja meg. 2016. május 

31-el a 20 fő közfoglalkoztatott szerződése lejár. 2016. július 1-jétől 5 fő foglalkoztatását 

szeretnénk elkezdeni. Később szeretnénk folytatni tovább a 20 fő foglalkoztatásának 

megvalósítását. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Pénzügyi Bizottság programjavaslatát. 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: 

 

15/2016. (V. 18.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi 

Bizottság 2016. évre vonatkozó programjavaslatát. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. május 18. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a testületi ülést bezárom. 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Patai Sándor elnökhelyettes a testület ülését 09:10 perckor 

bezárta. 

 

  

 

 

  Patai Sándor                       Fórizs Antal 

            elnökhelyettes                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


