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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2016. december 22-én 10:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Patai Sándor elnökhelyettes, Fórizs Antal testületi tag 

 

László Klaudia aljegyző 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Tisztelettel köszöntöm a roma nemzetiségi önkormányzat képviselőit, a Polgármesteri Hivatal 

munkatársait. 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. Júniusban öt, júliusban húsz és 

augusztusban egy embert tudtunk felvenni a közfoglalkoztatás keretein belül. Decemberben a 

Mikulás nap alkalmából kedveskedtünk a gyerekeknek, valamint az adventi ünnepségen léptünk fel, 

ahol szendviccsel kínáltuk a kilátogató vendégeket. Az év zárásaként főzést tartottunk a 

közfoglalkoztatottaknak. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolóhoz. 

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: 

 

16/2016. (XII. 22.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az aktuális 

eseményekről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. december 22. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Második napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

módosítása. A képviselő-testületnek döntést kell hoznia az éves költségvetésének 

negyedévenkénti módosításáról. A határozati javaslatok értelmében a képviselő-testület a 2016. 

évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 18.) számú határozatát a II. és III. negyedévben nem 

módosítja. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. 
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Fórizs Antal képviselő 

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztéseket. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra azt a határozati javaslatot, amelyben a 

képviselő-testület a II. negyedévre vonatkozóan nem módosítja a 2016. évi költségvetéséről szóló 

5/2016. (II. 18.) számú határozatát. 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: 

 

17/2016. (XII. 22.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

„az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdésében 

foglalt jogszabályi felhatalmazással nem kíván élni és a 2016. évi költségvetéséről szóló 

5/2016. (II. 18.) számú határozatát a II. negyedévben nem módosítja. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. december 22. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra azt a határozati javaslatot, amelyben a képviselő-testület a III. negyedévre 

vonatkozóan nem módosítja a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 18.) számú határozatát. 

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: 

 

18/2016. (XII. 22.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

„az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdésében 

foglalt jogszabályi felhatalmazással nem kíván élni és a 2016. évi költségvetéséről szóló 

5/2016. (II. 18.) számú határozatát a III. negyedévben nem módosítja. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. december 22. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

5/2016. (II. 18.) számú határozatának módosítását. 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: 

 

19/2016. (XII. 22.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „az 

államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. 

§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 5/2016. (II.18.) számú 

határozatát a IV. negyedévben az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének  
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a) bevételi főösszegét 36 994 931 Ft-ban  

b) kiadási főösszegét  36 994 931 Ft-ban  

állapítja meg.  

 

A Képviselő-testület a bevételi előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint 

határozza meg:  

a) működési bevételek 36 994 931 Ft  

b) felhalmozási bevételek 0 Ft  

 

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 32 349 931 Ft 

c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 645 000 Ft  

    Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft  

 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 36 994 931 Ft  

 

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

szerint határozza meg: 

a) működési kiadások 36 994 931 Ft  

b) felhalmozási kiadások 0 Ft  

 

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 36 994 931 Ft 

 

Az önkormányzat 2016. évi összevont bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti 

összetételét az 1. melléklet tartalmazza.  

 

Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.  

 

A nemzetiségi önkormányzat tervezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza. 

 

A nemzetiségi önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet 

tartalmazza. 

 

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeit az 5. melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásait a 6. melléklet tartalmazza. 

 

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: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. december 22. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Harmadik napirendi pont a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. A Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta a napirendet. 
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Fórizs Antal képviselő 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2017. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervet. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

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

2017. évi belső ellenőrzési tervet. 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: 

 

20/2016. (XII. 22.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső 

ellenőrzési feladatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

Ellenőrzés témája: „A pénz- és előlegkezelés, valamint az ehhez csatlakozó jogkörök 

alkalmazásának vizsgálata” 

Ellenőrzött időszak: 2016. 01. 01-2016. 12. 31. 

Ellenőrzött szervezet: Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Polgármesteri 

Hivatal. 

Ellenőrzés típusa: mintavételes pénzügyi ellenőrzés. 

Ellenőrzés célja: szabályszerűség, megbízhatóság vizsgálata. 

Ellenőrzés tervezett ideje: 2017. május hónap. 

Ellenőrzés tervezett napszáma: 2 ellenőrzési nap. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. december 22. 

 

IV. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Negyedik napirendi pont a 2017. évi ülésterv elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 

hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 2017. évi üléstervet. 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: 

 

21/2016. (XII. 22.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi üléstervét. Az ülésterv 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. december 22. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Ötödik napirendi pont a nemzetiségi önkormányzati képviselők tájékoztatója a képviselői 

tevékenységükről. Minden képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek 

tájékoztatást kell nyújtani a képviselői tevékenységükről. A képviselők elkészítették a képviselői 

tevékenységükre vonatkozó beszámolókat, ezáltal eleget tettek kötelezettségüknek. A tájékoztatási 

kötelezettség teljesítéséről személyenként kell döntést hoznia a képviselő-testületnek. A képviselői 

tevékenységemről elkészítettem a beszámolómat, amelyet szeretnék ismertetni. Mivel a lakosság 
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részéről a testületi ülésen érdeklődés nincs, ezért a tájékoztatómat az önkormányzat hivatalos 

honlapján és a Perkátai Hírekben is közzéteszem. 2014 őszén megalakult a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat. 2015 januárjában a Türr István Képző és Kutató Intézet megbízásából 

húsz emberrel indítottunk egy parkgondozói tanfolyamot. 2015. április elején megtartottuk az első 

Országos Romanapot, amelyen sztárvendégeink is felléptek, Bódi Csaba és Patai G. 2015. május 1-

jén tartottunk a falunak egy sportnapot. Egész napos program volt, ahol főzés, gyermekprogramok 

várták az érdeklődőket. A nap végén a sportolókat díjjal jutalmaztuk. 2015. május végén az 

Országos Roma Önkormányzat Elnökének, Hosszú Jánosnak a felkérésére Perkátán tartottuk meg a 

Fejér Megyei Kisebbségi gyűlést, melyen vendégül láttuk a Fejér megyei képviselőket és Somogyi 

Balázs polgármestert. 2015 júniusában a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy egész 

napos élményfürdővel tudott kedveskedni harminchat gyermeknek. A nap végén egy Kis Grofó 

fellépésre is elvittük őket. 2015-ben a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál is elindult a 

közmunka program. Tizenöt fővel kezdtünk, ami a mai napra huszonhat főre bővült. Ez azért tudott 

megvalósulni, mert Perkáta Nagyközség Önkormányzatával együtt tudunk működni és jó a 

kapcsolatunk. 2015. szeptember 1-jével megalakította a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

a faluőrséget. A faluőrség gondoskodik az iskola előtti biztonságos átkelésről a gyermekek számára. 

Heti két alkalommal a falut járják, ellenőrzik és elbeszélgetnek a falu lakosaival és felvilágosítják 

őket. Kapcsolattartóink dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, Fekete Mihály dunaújvárosi 

alezredes és Cséza László perkáta körzeti megbízott. 2016-ban pályázatot nyert a Perkátai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat a Dunaújvárosi Munkaügyi Központtal együttműködve. A pályázat 

keretében meg tudtuk venni a szerszámokat, a gépeket és ruházatot a közfoglalkoztatottak részére. 

Felkérem Fórizs Antal képviselő-testületi tagot, hogy ismertesse a képviselői tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 

 

Fórizs Antal képviselő 

A képviselői tevékenységemről elkészítettem a beszámolómat, amelyet szeretnék ismertetni. Mivel 

a lakosság részéről a testületi ülésen érdeklődés nincs, ezért a tájékoztatómat az önkormányzat 

hivatalos honlapján és a Perkátai Hírekben is közzéteszem. 2014 októberétől vagyok képviselő a 

Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, valamint én vagyok a Pénzügyi Bizottság elnöke és 

a kulturális felelős is. Ugyanebben az évben megalakítottam a zöldmező ének és zenekart, majd 

bővítettük tánccal. A zöldmező ének és zenekarral nem csak Perkátán, hanem más településeken is 

felléptünk. Az elmúlt években sikerült mikulás csomagot osztani a gyermekeknek, valamint 

méltóan megünnepelni az adventi napokat. A Roma Kultúra Világnapját ünnepeltük zenés, táncos 

műsorral, de nagyon szívesen eleget tettünk a civil szervezetek kéréseinek és bekapcsolódtunk a 

programjaikba. Remélem, hogy a továbbiakban is sikeres éveknek nézünk elébe. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait a beszámolókhoz. Amennyiben 

nincs, elsőként az általam tett beszámolót teszem fel szavazásra. Aki javasolja elfogadásra a 

képviselői tevékenységemről szóló beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

az alábbi határozatot hozza: 

 

22/2016. (XII. 22.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Patai 

Sándor képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy Patai Sándor képviselő a választók felé éves 

tevékenységéről a tájékoztatási kötelezettségét teljesítette. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. december 22. 
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Patai Sándor elnökhelyettes 

Javaslom elfogadásra Fórizs Antal képviselő által készített 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: 

 

23/2016. (XII. 22.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Fórizs 

Antal képviselő képviselői tevékenységéről szóló beszámolóját. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy Fórizs Antal képviselő a választók felé éves 

tevékenységéről a tájékoztatási kötelezettségét teljesítette. 

 

Felelős: Patai Sándor elnökhelyettes 

Határidő: 2016. december 22. 

 

Patai Sándor elnökhelyettes 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás a testületi ülést bezárom. 

 

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

bezárta. 

 

  

 

 

  Patai Sándor                                 Fórizs Antal 

            elnökhelyettes                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


