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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2020. február 26-án 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről

Ülés helye: a Községháza 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
1/2020. (II. 26.) határozata

A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a  2020.  február  26-i  képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyv  hitelesítőjének  Tulkovics
Zsoltnét választja meg.

Felelős: Dankó Lajos elnök
Határidő: 2020. február 26.

Dankó Lajos elnök
A meghívó hat  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
2/2020. (II. 26.) határozata

A 2020. február 26-i képviselő-testületi ülés napirendjéről

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 26-i
képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Napirendi pontok:
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1. Tájékoztatás a 2020. évi programokról
2. Beszámoló a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
3. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatával  kötött  együttműködési  megállapodás

felülvizsgálata
4. A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetésének

elfogadása
5. A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint

adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek
költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

6. Egyebek

Felelős: Dankó Lajos elnök
Határidő: 2020. február 26.

I. NAPIRENDI PONT

Dankó Lajos elnök
Első napirendi pont tájékoztatás a 2020. évi programokról. Alpolgármester asszonnyal egyeztettünk
a civil fórumon a tervezett programjainkról. A programok a honlapon, az újságban megjelentek.
2020. április 17-én szeretnénk megtartani a roma kultúra napját. 2020. május 1-jén a nemzetiségi
önkormányzat egy majálist szeretne szervezni főzőversennyel, ügyességi versenyekkel, amelyre az
intézményeket is meg szeretné hívni. Júliusban valamikor egy tábortüzes estet szeretnénk szervezni
a gyerekeknek a kemencénél.  Az Anti elhozná a gitárját  és énekelnénk. Tulajdonképpen ez egy
családi nap lenne. Október vagy november hónapban egy nótaestet tartanánk a faluházban, amelyre
ingyenes  a  belépés.  Egy  előadót  szeretnénk  meghívni.  A  vendégeket  süteménnyel  szeretnénk
megvendégelni.  Decemberben  egy  Mikulás  program  is  megrendezésre  kerülne.  Ezeken  az
időpontokon  kívül  is  lesznek  programok.  Lehet,  hogy  fogunk  tudni  írni  egy  olyan  pályázatot,
amelynek keretében gyerekeket el tudunk vinni táborba. A kórusunk újra fog indulni a Fórizs Antal
vezetésével. Ha összeáll a csapat, akkor akár egy felkérést is el tudunk fogadni egy másik roma
önkormányzattól. 

Fórizs Antal képviselő
Beszéltük a Lajossal, hogy Dankóné Balog Ilona a cigány nyelvnek az oktatásában tudna segíteni.
A kórus az énekek felét magyarul, felét cigány nyelven adnák elő. 

Dr. Lakos László jegyző
Meg kell hirdetni akár a honlapon, hátha vannak érdeklődő gyerekek.

Dankó Lajos elnök
Anikóval  beszéltem  tegnap,  tud  termet  biztosítani.  Kérem  a  Képviselő-testület  tagjainak  a
hozzászólásait  a 2020. évi programokhoz. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 2020. évi
programokról szóló tájékoztatást. 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
3/2020. (II. 26.) határozata

A 2020. évi programok elfogadásáról

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2020. évi
programokról szóló tájékoztatást.
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Felelős: Dankó Lajos elnök
Határidő: 2020. február 26.

II. NAPIRENDI PONT

Dankó Lajos elnök
Második  napirendi  pont  beszámoló  a  vagyonnyilatkozattételi  kötelezettség  teljesítéséről.  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,  hogy  minden  képviselő  határidőben  eleget  tett
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A Pénzügyi Bizottság személyenként hozott döntést a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 

Dankó Lajos elnök
Kérem a Képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-
testületnek,  hogy  fogadja  el  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökének  a  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját. 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
4/2020. (II. 26.) határozata

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadásáról

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi
Bizottság  elnökének  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  teljesítéséről  szóló
beszámolóját

Felelős: Dankó Lajos elnök
Határidő: 2020. február 26.

III. NAPIRENDI PONT

Dankó Lajos elnök
Harmadik  napirendi  pont  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatával  kötött  együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.  A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános és időközi
választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A települési és a
nemzetiségi  önkormányzat  közötti  együttműködési  megállapodást  a  Perkátai  Roma Nemzetiségi
Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  4.  mellékletét  tartalmazza.  Az
együttműködési  megállapodás  felülvizsgálata  és  módosítása  az  alakuló  ülést  követően,  a  2019.
december  17-i  képviselő-testületi  ülésen  megtörtént  a  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzat
elfogadásával. 

Dr. Lakos László jegyző
Nem javaslom az együttműködési megállapodás módosítását, hiszen nemrég fogadtátok el.

Dankó Lajos elnök
Kérem a Képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a Képviselő-
testületnek,  hogy  változatlan  tartalommal  fogadja  el  a  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatával
kötött együttműködési megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

4



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
5/2020. (II. 26.) határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról

A  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  a  Perkáta
Nagyközség  Önkormányzatával  kötött  együttműködési  megállapodás  felülvizsgálata
tárgyú napirendet megtárgyalta és a következő döntést hozta:

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő–testülete megállapítja, hogy a
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatával  kötött  együttműködési  megállapodás  nem
igényel módosítást, azt változatlan tartalommal elfogadja.

Felelős: Dankó Lajos elnök
Határidő: 2020. február 26.

IV. NAPIRENDI PONT

Dankó Lajos elnök
Negyedik napirendi pont a Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
elfogadása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntéséről.

Fórizs Antalné képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a Képviselő-estületnek a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Dankó Lajos elnök
Köszönöm. Kérem a Képviselő-testület  tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra  a  Perkátai  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  2020.  évi  költségvetését.  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
6/2020. (II. 26.) határozata

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
elfogadásáról

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  2020.  évi
költségvetésének 

a) bevételi főösszegét 1 191 776 Ft-ban 
b) kiadási főösszegét  1 191 776 Ft-ban 
állapítja meg. 
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A Képviselő-testület a bevételi előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak szerint
határozza meg: 
a) működési bevételek 1 191 776 Ft 
b) felhalmozási bevételek 0 Ft 

Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 1 191 776 Ft
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft 
    Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Ft 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 1 191 776 Ft 

A Képviselő-testület a kiadási előirányzat-csoport szerinti bontást az alábbiak 
szerint határozza meg:
a) működési kiadások 1 191 776 Ft 
b) felhalmozási kiadások 0 Ft 

Pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 1 191 776 Ft

Az  önkormányzat  2020.  évi  összevont  bevételeinek  és  kiadásainak  forrásonkénti
összetételét az 1. melléklet tartalmazza. 

Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

A  nemzetiségi  önkormányzat  előirányzat-felhasználási  ütemtervét  a  3.  melléklet
tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi adósságállományának és adósságot keletkeztető ügyleteinek
bemutatását a 4. 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: Dankó Lajos elnök
Határidő: 2020. február 26.

V. NAPIRENDI PONT

Dankó Lajos elnök
Ötödik napirendi pont a Perkátai  Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint
adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  költségvetési  évet  követő
három évre várható összegének meghatározása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Kérem
a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság döntéséről.

Fórizs Antalné képviselő
A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a Képviselő-estületnek a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek  költségvetési  évet  követő  három  évre  várható  összegének  meghatározására
vonatkozó határozati javaslatot.

Dankó Lajos elnök
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Köszönöm. Kérem a Képviselő-testület  tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, javaslom
elfogadásra a  Perkátai  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  adósságot
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  költségvetési  évet  követő  három évre
várható összegének meghatározására  vonatkozó határozati  javaslatot.  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
7/2020. (II. 26.) határozata

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő

három évre várható összegéről

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 2020 2021 2022 2023
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 2020 2021 2022 2023
1.Adósságot keletkeztető hitel 
törlesztése 0 0 0 0
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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: 2020. február 26.

VI. NAPIRENDI PONT

Dankó Lajos elnök
Hatodik  napirendi  pont  az  egyebek.  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 15:12 perckor bezárta.

 

Dankó Lajos                   Tulkovics Zsoltné
               elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő
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