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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: A 2019. december 17-én 14:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Jelen vannak:  

Dankó Lajos elnök, Dankóné Balog Ilona, Fórizs Antal, Fórizs Antalné, Tulkovics Zsoltné 

testületi tagok 

 

Dr. Lakos László jegyző 

 

Dankó Lajos elnök 

Tisztelettel köszöntöm a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit, a Polgármesteri 

Hivatal munkatársait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel öt fő képviselő-testületi tag 

jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Tulkovics Zsoltnét. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslathoz. Amennyiben nincs, 

aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2019. (XII. 17.) határozata 

A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 

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

a 2019. december 17-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Tulkovics 

Zsoltnét választja meg. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 

 

Dankó Lajos elnök 

A meghívó kilenc napirendi ponttal került kiküldésre. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy 

napirend módosításra vagy egyéb napirendi pont felvételére van-e javaslat? Amennyiben nincs, 

javaslom elfogadásra a mai ülés napirendjét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2019. (XII. 17.) határozata 

A 2019. december 17-i képviselő-testületi ülés napirendjéről 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 17-

i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 
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1. Beszámoló az aktuális eseményekről 

2. Tiszteletdíjak megállapításával kapcsolatos döntéshozatal 

3. A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti- és 

Működési Szabályzatának elfogadása 

4. Tájékoztatás az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről 

5. Tájékoztatás az önkormányzati képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő regisztrációs kötelezettségeinek teljesítéséről 

6. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

7. 2020. évi ülésterv elfogadása 

8. Eszközvásárlás elszámolása és hiánya 

9. Egyebek 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 

 

I. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Első napirendi pont beszámoló az aktuális eseményekről. A Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2019. december 6-án délelőtt szaloncukorral lepte meg a perkátai gyerekeket. 

Ugyanezen a napon délután mikulás partit szervezett a Győry-kastélyban. A rendezvény nagyon jó 

hangulatban telt. Köszönöm a perkátai vállalkozóknak, magánszemélyeknek a támogatásukat, akik 

valamilyen formában hozzájárultak a rendezvény megvalósításához. Kérem a képviselő-testület 

tagjainak a hozzászólásait a napirendhez. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az aktuális 

eseményekről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2019. (XII. 17.) határozata 

Az aktuális eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az aktuális 

eseményekről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 

 

II. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Második napirendi pont tiszteletdíjak megállapításával kapcsolatos döntéshozatal. A Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta a napirendet. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

képviselő-testületet a bizottság döntéséről. 

 

Fórizs Antalné képviselő 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne állapítson meg tiszteletdíjat. 
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Dankó Lajos elnök 

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

testületnek, hogy ne állapítson meg tiszteletdíjat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2019. (XII. 17.) határozata 

A tiszteletdíjak megállapításáról 

 

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

sem a képviselő-testületi, sem a bizottsági tagok számára nem állapít meg tiszteletdíjat. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 

 

III. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Harmadik napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szervezeti- és Működési Szabályzatának elfogadása. A szervezeti- és működési szabályzatban 

módosításra került a képviselő-testület tagjainak létszáma. A szervezeti- és működési szabályzat 

értelmében a képviselő-testület évenként legalább négy alkalommal tart ülést. Ettől függetlenül 

rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására bármikor sor kerülhet. A Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta a napirendet. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet 

a bizottság döntéséről. 

 

Fórizs Antalné képviselő 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti- és Működési Szabályzatát. 

 

Dankó Lajos elnök 

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

elfogadásra a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti- és 

Működési Szabályzatát. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2019. (XII. 17.) határozata 

A Szervezeti- és Működési szabályzatról 

 

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

elfogadja a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti- 

és Működési Szabályzatát. A Szervezeti- és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 
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IV. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Negyedik napirendi pont tájékoztatás az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének teljesítéséről. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kérem a Pénzügyi 

Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntéséről. 

 

Fórizs Antalné képviselő 

Minden képviselő határidőben eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. Erről a 

Pénzügyi Bizottság személyenként hozott döntést. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A képviselő-testületnek nem kell személyenként döntést hoznia a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítéséről, csak a Pénzügyi Bizottság elnökének a tájékoztatását kell elfogadnia. 

 

Dankó Lajos elnök 

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

elfogadásra a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

teljesítéséről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2019. (XII. 17.) határozata 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi 

Bizottság elnökének a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló 

tájékoztatását. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 

 

V. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Ötödik napirendi pont tájékoztatás az önkormányzati képviselők köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történő regisztrációs kötelezettségének teljesítéséről. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 

napirendet. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a 

bizottság döntéséről. 

 

Fórizs Antalné képviselő 

Minden képviselő határidőben kérelmezte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Erről 

a Pénzügyi Bizottság személyenként hozott döntést. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A képviselő-testületnek itt is csak a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását kell elfogadnia. 

 

Dankó Lajos elnök 

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

elfogadásra a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatását a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvételi kötelezettség teljesítéséről. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2019. (XII. 17.) határozata 

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettség 

teljesítéséről 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi 

Bizottság elnökének a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi 

kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatását. 

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 

 

VI. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Hatodik napirendi pont a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. A Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta a napirendet. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet 

a bizottság döntéséről. 

 

Fórizs Antalné képviselő 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet és 

javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a 2020. évi belső ellenőrzési tervre vonatkozó 

határozati javaslatot. 

 

Dankó Lajos elnök 

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

képviselő-testületnek a 2020. évi belső ellenőrzési tervet. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2019. (XII. 17.) határozata 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2020. évi 

belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 

 

VII. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Hetedik napirendi pont a 2020. évi ülésterv elfogadása.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az üléstervben a jogszabályban előírt kötelező döntések szerepelnek. A 2020. február 18-i ülésen 

ismét kell tárgyalni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését, illetve az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatát, mert „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

előírja. 
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Dankó Lajos elnök 

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

elfogadásra a képviselő-testületnek a 2020. évi üléstervet. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2019. (XII. 17.) határozata 

A 2020. évi ülésterv elfogadásáról 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2020. évi 

üléstervet. Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 

 

VIII. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Nyolcadik napirendi pont eszközvásárlás elszámolása és hiánya. Már többször összeültünk, hogy 

ezt megbeszéljük. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Vannak eszközök, amelyeket visszaszereztünk, már nálam vannak. Ezeket át fogjuk adni Lajosnak. 

Leülünk és megbeszéljük, hogy mi van meg, mi nincs. Amiket visszaszereztünk, azokat kihúzzuk a 

hiányból. Amit nem tudunk visszaszerezni, azt beírjuk hiánynak.  

 

Dankóné Balog Ilona képviselő 

Hiányba nem tudjuk beírni, mert ezért valakinek felelnie kell. 

 

Dankó Lajos elnök 

Megnéztem a leltárat és vannak elírások. Például 2018. januárban elveszett valami és 2018. 

áprilisban vagy májusban le lett selejtezve.  

 

Fórizs Antal képviselő 

Ki csinálta a selejtezést? 

 

Dankó Lajos elnök 

Nem tudom. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Lehet, hogy időközben előkerült. 

 

Fórizs Antalné képviselő 

Megnézzük közösen azt a leltárat. 

 

Dankó Lajos elnök 

Amikor én elmentem júniusban, utána csináltatok egy leltárat. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ki csinálta a leltárt? 
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Dankó Lajos elnök 

Le van pecsételve és azt hiszem, hogy a Csilla írta alá. 

 

Fórizs Antal képviselő 

A leltárat az Anikó és a Szloboda Bianka csinálta. 

 

Tulkovics Zsoltné képviselő 

2018-ban. 

 

Dankó Lajos elnök 

Ha valamit leselejteztetek, azt úgy tudom, hogy el kellett volna küldeni a kincstárnak is. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A jegyzőkönyvet? 

 

Dankó Lajos elnök 

Igen. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A Magyar Államkincstárnak nem szoktunk küldeni selejtezési jegyzőkönyvet. A Magyar 

Államkincstár felé szerintem nincs ilyen jelentési kötelezettség. 

 

Fórizs Antalné képviselő 

Összevetjük a két dokumentumot és meglátjuk. 

 

Dankó Lajos elnök 

Erre minél előbb szeretnék pontot tenni. 

 

Kovács Melinda gazdasági vezető 

A negyedéves mérlegjelentésekben jelezzük összegszerűen, hogy mi az, ami selejtezésre került, de 

a tárgyakat részletesen nem kell.  

 

Dankó Lajos elnök 

Azért kell elküldeni egyenként, mert ahogy letelik a kihordási határideje, akkor azzal azt csinál az 

önkormányzat amit akar, akár a Nemzetiségi Önkormányzat kiárusíthatja. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ez így van. 

 

Dankó Lajos elnök 

Mindenről papír kell. És a kincstárnak erről tudnia kell. 

 

Kovács Melinda gazdasági vezető 

Egy selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Én soha nem kértem az Önkormányzattól ilyen dokumentumot.  

 

Kovács Melinda gazdasági vezető 

A Magyar Államkincstár sem kért tőlem még ilyen dokumentumot.  

 

Fórizs Antal képviselő 

Mi nem selejteztünk, de leltározást csináltunk, mert volt hiány. Már akkor is volt hiány, például 

csavarhúzó. Meg amit a Patai Sándor mondott, hogy ezt vitted el, azt vitted el. Az biztos, hogy 

selejtezési dokumentumot nem kértem egyik dolgozótól sem.  



 9 

 

Dankó Lajos elnök 

Az a baj, ha azt mondják, hogy én elvittem, akkor a három év alatt miért nem hajtottátok be rajtam? 

 

Fórizs Antal képviselő 

Mert nem jöttél be átadni a dolgokat. Te, amikor elmentél, úgy lett volna a jogos, hogy leülünk és 

átnézzük az egész raktárt. Akkor nem lett volna az, hogy ki mit visz el innen. Akkor neked kellett 

volna két tanúval leadni mindent.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Van egy átadás-átvételi jegyzőkönyv?  

 

Dankóné Balog Ilona képviselő 

Van olyan papír, amit két ember aláírt.  

 

Fórizs Antalné képviselő 

Csak ő sem meg az Anti sem írta alá. Csak a Vivien írta alá.  

 

Fórizs Antal képviselő 

Patai Sándor amiket visszaadott nekem mikrofont, mikrofonállványt, hangszórót, kábeleket, 

kerékpárt, azt bármikor elviheted.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Milyen döntést akar hozni a testület a nyolcadik napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Fórizs Antal képviselő 

Javaslom, hogy a februári ülésre vigyük át. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Nem muszáj ezt a testületnek tárgyalnia. Nem kell megvárni egy testületi ülést, hogy a Patai Sándor 

visszahozza az eszközöket és csináljunk egy leltárt vagy módosítsuk a jegyzőkönyvet. Milyen 

hiányok vannak még? 

 

Dankó Lajos elnök 

Például két nagy értékű damilos fűkasza. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Mindkét önkormányzatnak voltak fűkaszái. Összekeveredhettek, egyikből lett felújítva, kijavítva a 

másik. Ezt beszéld meg a Polgármester Úrral. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Leselejtezve nem lettek.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Milyen nyilvántartás van a kaszákról? Egyedi azonosítót tartalmaz a nyilvántartás? 

 

Dankó Lajos elnök 

Típusszám van. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az kevés, egyedi azonosító van róla? Motorszám vagy alvázszám kell. Ez alapján meg kell nézni 

őket, mert lehet, hogy a tiétek az, amivel a települési önkormányzat emberei dolgoznak. 
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Dankó Lajos elnök 

Nem, mert Husquarnával nem is nagyon dolgoztak, hanem Hondával. Amikor én elmentem, 

csináltunk egy leltárt. Ha ők úgy gondolták akkor, hogy nincs meg valami akkor miért nem hívtak 

be. Nekem át kell vennem, ami egyenként a számlán mutatkozik a Nemzetiségi Önkormányzat és a 

Magyar Államkincstár vagyonában. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A Magyar Államkincstárnak nincs itt vagyona. 

 

Dankó Lajos elnök 

Pályázatot nyertünk a Magyar Államkincstáron keresztül.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az a Nemzetiségi Önkormányzat vagyona attól. A Magyar Államkincstár felé el kell számolni azzal 

a számlával, hogy megvetted azt az eszközt, anyagot. Ha jön pályázati ellenőrzés a pályázat 

kiírójától, akkor be kell tudni mutatni.   

Azt kérem, írd össze, hogy mit keresel. Azt add oda Polgármester Úrnak, hogy segítsen ebben. 

 

Dankó Lajos elnök 

Az a másik baj, itt ülünk és vitatkozunk, hogy hol vannak az eszközök, aki meg ellopta, eladta, az 

otthon nevet. Ezért nem engedek. Ha úgy van, akkor én feljelentem őket.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Akkor már meg kellett volna tenni a feljelentést. 

 

Dankó Lajos elnök 

De én nem tehetem meg a Patai Sándor fele, én csak az ellen tehetem meg, aki felelt az eszközökért.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Nem, te ismeretlen tettes ellen tudsz lopás miatt feljelentést tenni. 

 

Dankó Lajos elnök 

Majd ha ő úgy gondolja, akkor tesz ellene feljelentést. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Nem, neked éppúgy kötelességed, sőt sokkal inkább, mint neki. Amit ő elkövetett az nem lopás.  

 

Dankó Lajos elnök 

Nem lopás? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Amit ő rajtuk kérsz számon, az nem lopás, az egy leltárhiány, egyelőre.  

 

Dankó Lajos elnök 

Az hűtlen kezelés.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

A hűtlen kezelést, a hanyag kezelést a bíróság állapítja meg. Te azt gyanítod, hogy azt valaki 

ellopta. Azt meg nem tudjuk, hogy ki. Ha te tudod, hogy ki lopta el, akkor jelentsd fel. 

 

Dankó Lajos elnök 

Azt nem nekem kell bebizonyítani. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Nekem sem, majd a rendőrségnek kell bebizonyítania.  
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Dankó Lajos elnök 

Aki felelt érte, annak kell elszámolni. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Nem. Ő nem tud elszámolni. Félreértés ne essék, emiatt keletkezett a leltárhiány. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Téged is meg a Sándort is feljelentelek. Hülyeség amit beszélsz Lajos. 

 

Dankó Lajos elnök 

Nem hülyeség, kétmillió forintról van körülbelül szó. 

 

Fórizs Antalné képviselő 

Figyelj Lajos! Igazad van. Miért akarod rám fogni? Te is tudod nagyon jól, hogy ki vitte el. Valamit 

te is elvittél, úgyhogy jó, ha be is fejezed ezt. 

 

Dankó Lajos elnök 

Ha három napon belül nem lesznek meg az eszközök, akkor feljelentést teszek.  

 

Fórizs Antal képviselő 

Azt mondtam az elején, hogy ami hiány van, azt behozzuk és azt a hiányból kihúzzuk. Utána 

meglátjuk, hogy mi a tényleges hiány. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Három napot adott Elnök Úr, hogy ezeket behozd. Egyeztessétek le a listát. 

 

Dankóné Balog Ilona képviselő 

Ami nincs meg, le kell írni selejtbe.  

 

Fórizs Antalné képviselő 

Jó, de a Lajos kezd fenyegetőzni. Mehetünk már most. 

 

Dankó Lajos elnök 

Akkor nem kérek semmit, én holnap feljelentést teszek a rendőrségen a volt Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat vezetősége ellen eszközhiány miatt.  

Tudjátok nagyon jól, hogy Boronai János, Patai Sándor és Erdős Károly feleltek a mi eszközeinkért. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Így van. 

 

Dankó Lajos elnök 

A három legnagyobb gazember Perkátán.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Elmondtam, hogy a leltárfelelősség nem büntetőjogi kategória. A lopás az. A leltárhiányért két 

ember felelős, a Csilla és az Anti. Ez nem büntetőjogi felelősség. Értsük meg. Leltárhiányért való 

felelősség esetében anyagilag felel valaki a leltárhiányért. Ez nem bűncselekmény. A lopás, a hűtlen 

kezelés, a hanyag kezelés bűncselekmény. Ezt elmondtam néhány alkalommal. Itt nem vetődött fel 

sem hűtlen kezelés, sem hanyag kezelés. Van egy leltárhiány és felvetődött, hogy azt valaki ellopta. 

Akkor lopás miatt ismeretlen tettes ellen kell feljelentést tenni. Ha tudjuk, hogy ki lopta el, akkor ő 

ellene kell megtenni a feljelentést, nem a Csilla és az Anti ellen.  
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Dankó Lajos elnök 

Én holnap meg fogom tenni a feljelentést. Azért kell megtennem, mert én vagyok az elnök és én 

felelek érte. Ezt szeretném itt lezárni. Nem vagyunk rosszban se a Csillával, se az Antival. Nem 

azért kérem, mert nekem kell, hanem mert papíron szerepel, és azzal el kell számolni. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

A probléma ezzel az, hogy akkor sem készült leltár, átadás-átvételi jegyzőkönyv, amikor új elnök 

lett. Te felvettél egy leltárt valakivel, nem tudjuk kivel, de nem adtad át az új elnöknek. Innentől 

kezdve, amik azelőtt lettek megvásárolva és a hiányban benne vannak, éppúgy a te felelősséged is, 

mint az Antié. Szabályosan nem volt átadás-átvétel. Az, hogy te magadnak írtál valamit, hogy mi 

van meg, mi nincs, az nem szabályos átadás-átvétel. 

 

Dankó Lajos elnök 

A jegyzőkönyvek mutatják, hogy mi volt meg, amikor elmentem, meg mi nincs meg. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Azt te írtad. 

 

Dankó Lajos elnök 

Nem, ők csináltak leltárt. 

 

Fórizs Antal képviselő 

De nem vettem át tőled semmit, meg a Sanyi sem. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Kérdeztem, hogy van-e átadás-átvételi jegyzőkönyv? Azt mondták, hogy nincs. 

 

Dankó Lajos elnök 

Amikor én elmentem akkor ők egy időszakban leltároztak. Abban megvoltak, most meg nincsenek. 

Akkor én már nem voltam itt. Van olyan leltár, amit vagy a Csilla vagy az Anti írt alá és le van 

pecsételve a Roma Önkormányzat pecsétjével. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Én azt mondtam, hogy ami azóta hiányzik, azért nyilván ugyanúgy felelsz te is, mint a többiek.   

 

Dankó Lajos elnök 

Azért nem fogok kétmillió forintot leírni, mert a Patai Sándor ellopta. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ebben igazad van. 

 

Dankó Lajos elnök 

Én az ellen az ember ellen tudok feljelentést tenni, akinek nekem át kellett volna adnia az 

eszközöket.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ebben nincs igazad. 

 

Dankó Lajos elnök 

Ő megbízta a Patai Sándort, hogy feleljen a szerszámokért, majd akkor behajtja ő rajta. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Te is ugyanezt csináltad. Az a furcsa, én nem tudom, hogy mi tűnt el. De te jobban tudod. Ez hogy 

van? A munkások, akik nálatok szoktak vasat szedni, azok itt dolgoztak nálunk is. Honnan tudom 
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azt, hogy ti például nem lopattatok el vele valamit. Nem voltunk jóban, bármikor megcsinálhattátok 

ezt velem. Sajnos tűntek is el dolgok. 

 

Dankó Lajos elnök 

Azt mondjátok meg nekem, hogyha én loptam el, akkor a 2018-as, 2019-es eszközvásárlásból 

származó eszközök hol vannak? Azok egy része is hiányban van. Azt is én loptam el amikor nem is 

voltam? 

 

Fórizs Antalné képviselő 

Én nem tudom, hogy mi van hiányban. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Miket? 

 

Dankó Lajos elnök 

Tologatós gép. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Ott vannak. 

 

Dankó Lajos elnök 

Nincs ott, hiány van. A tologatós gépből még egy hiányzik azon kívül, ami nálad van, amit 2019-

ben vettetek. A teleszkópos ollókat is én loptam el? Nem is voltam három évig. 

 

Fórizs Antal képviselő 

A rendszer, amit felállítottunk a Roma Önkormányzatnál, felért egy nagy rakás szarral. Se raktáros 

nem volt, se olyan ember, aki kiadja a szerszámot és erről írt volna papírt. 

 

Dankó Lajos elnök 

Elmondom neked, hogy amikor én voltam, akkor ez így működött. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Én nem láttam semmilyen papírt. 

 

Dankó Lajos elnök 

Mert nem jártál le. 

 

Fórizs Antal képviselő 

Ebben a rendszerben vannak hibák. Egy embert kell arra tartani, hogy az eszközök meglétét 

felügyelje. Mert akkor utána megint az lesz, hogy ki vitte el. Jobban oda kellett volna figyelni 

nekem is, de gondolom neked is. A Sanyi amit ellopott, ellopott, nem kaptam rajta.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Én egy dolgot látok. Három napot adott a Lajos arra, hogy ami nálad van eszköz, hozd vissza. Hozd 

vissza azokat. Ami nincs meg, abban az ügyben feljelentést lehet tenni.  

 

Fórizs Antal képviselő 

Az eszközöket holnap lehozom és átadom a Lajosnak. 

 

Dankó Lajos elnök 

Van egy leltár, amit vagy a Csilla vagy az Anti írt alá, amikor én elmentem. 

 

Fórizs Antal képviselő 

De én nem írtam alá. 
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Dankó Lajos elnök 

Holnap le fogom hozni és megmutatom. Csináltatok egy leltárt. Nem tudom ki csinálta, nem 

néztem.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Az írta alá, aki csinálta, de nem a Csilla volt. 

 

Dankó Lajos elnök 

De a Csilla aláírta és lepecsételte. 

 

Kovács Melinda gazdasági vezető 

Akkor hiteles a leltár, ha én aláírom, mert a szabályzatok szerint én vagyok a leltár ellenőr. 

 

IX. NAPIRENDI PONT 

 

Dankó Lajos elnök 

Kilencedik napirendi pont az egyebek. Egyebek napirendi pontban három témáról szeretnék 

beszélni. A jövőben szeretnénk közfoglalkoztatottakat alkalmazni. Ezzel kapcsolatban tárgyaltunk a 

Munkaügyi Központ vezetőjével és arról tájékoztatott, hogy a Perkátai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére kedvezőbb feltételekkel, 10 %-os önrésszel tudnak közfoglalkoztatottakat 

közvetíteni.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Kérdés, hogy mennyi embert adnak. 

 

Dankó Lajos elnök 

Beszéltem Polgármester Úrral és Alpolgármester Úrral is, meg fogják beszélni. Várjuk a 

visszajelzésüket. 

 

Tulkovics Zsoltné képviselő 

Az önrészt ki vállalja? 

 

Fórizs Antal képviselő 

Melyik önkormányzat vállalja? 

 

Dankó Lajos elnök 

A települési önkormányzat vállalja. 

Be szeretném jelenteni, hogy civil szervezetet vagy alapítványt szeretnék létrehozni, azért, hogy a 

Nemzetiségi Önkormányzat tudjon pályázatokat benyújtani, mert sok helyen már kérik. Mit kell 

ehhez tennünk? 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Milyen civil szervezetre gondoltál? Nem egyszerű egyik sem. Sem az alapítvány alapítása, sem az 

egyesület, mint civil szervezet. 

 

Dankó Lajos elnök 

Néhány dolognak utánajártunk. Kell ügyvéd, tőke. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Meg tagoknak főleg. Alapítvány esetében meg kell határozni egy alapítványi célt és ahhoz tőke kell, 

ami nincs jelen pillanatban. Én inkább azt javaslom, hogy egyesületet hozzatok létre. Ehhez viszont 

kell legalább tíz tag. Egyesületnek tagja lehet jogi személy, magánszemély is. Kell alapító okirat, be 

kell jegyeztetni az egyesületet a cégbíróságon. Nem egy egyszerű folyamat, akár egy évig is 

elhúzódhat. Az alapítvány azért nem jó, mert annak támogatnia kell valamit az alapítói vagyonnal 
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és annak hozadékával. A pályázatokból nyert összeget az alapítvány által meghatározott célra kell 

fordítani. Nem a testület dönt róla, hanem az alapítvány kuratóriuma. 

 

Dankó Lajos elnök 

Tudtunk volna pályázni tizenegy gyereknek nyaralásra.  

 

Fórizs Antalné képviselő 

Azt én is néztem, arra a Nemzetiségi Önkormányzat is pályázhatott volna, csak lejárt már a beadási 

határidő. Ott volt, hogy civil szervezetek is pályázhatnak. 

 

Dr. Lakos László jegyző 

Ez furcsa számomra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat nem pályázhatott. 

 

Dankó Lajos elnök 

Januárban már tudjuk nézni a pályázatokat. 

 

Kovács Melinda gazdasági vezető 

Ezzel kapcsolatban annyi a probléma, hogy egy lezárt üzleti évének kell lennie az egyesületnek 

ahhoz, hogy pályázni tudjon.  

 

Dr. Lakos László jegyző 

Arra ne számítsatok, hogy fél évnél hamarabb be fogják jegyezni. 

 

Dankó Lajos elnök 

A Mezőszentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével egy közös 

megállapodást szeretnénk kötni. Ennek keretében támogatjuk egymást rendezvények, programok 

lebonyolításában, pályázatok megírásában. Van egy nyaralójuk Siófokon. Megígérte, hogy öt 

gyereket elvisz nyaralni saját költségén. Már tárgyaltunk arról is, hogy egy éven keresztül húsz 

perkátai hátrányos helyzetű rászorulónak fognak biztosítani csomagot egy alapítványtól. Ezért ő 

pontokat fog kapni, mi is pontokat fogunk kapni. Szeptemberre vagy jövő év végére összejön 

ötmillió forint. Ebből tudunk rendezvényeket szervezni és a rendezvényekre is kapunk pontokat. 

Ezért jó a kapcsolat. Az együttműködési megállapodás elfogadását szeretném szavazásra feltenni. 

Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, aki javasolja az 

együttműködési megállapodás elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A jelen lévő 5 képviselő-testületi tag 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2019. (XII. 17.) határozata 

Együttműködési megállapodás elfogadásáról 

 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 

Mezőszentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő 

együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

Felelős: Dankó Lajos elnök 

Határidő: 2019. december 17. 

 

Dankó Lajos elnök 

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

testületi ülést bezárom. 
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Több hozzászólás nem hangzott el, Dankó Lajos elnök a testület ülését 15:10 perckor bezárta. 

 

  

 

 

  Dankó Lajos                       Tulkovics Zsoltné 

                elnök                      jegyzőkönyv-hitelesítő 


