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A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A 2016. január 21-én 10:00 órai kezdettel megtartott 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 megválasztott 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 képviselőtestületnek nincs ellenvetése. 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
Dankó Lajos elnök
Első napirendi pont beszámoló a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló
igazolás bemutatásának megtörténtéről. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Fórizs Antal képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság megvizsgálta mindhárom
nemzetiségi önkormányzati képviselő által bemutatott igazolást és mindhárman szerepelnek a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Köztartozásmentes adózói adatbázisában.
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:
1/2016. (I. 21.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi
Bizottság beszámolóját arra vonatkozóan, hogy mindhárom nemzetiségi önkormányzati
képviselő szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Köztartozásmentes adózói
adatbázisában, így egyikükkel szemben sem áll fenn méltatlansági körülmény.
Felelős: Dankó Lajos elnök
Határidő: 2016. január 21.
II. NAPIRENDI PONT
Dankó Lajos elnök
Második napirendi pont a Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a Perkátai Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatos döntéshozatal.
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Minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a Perkáta Nagyközség Önkormányzatával kötött
együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata megtörtént, a
megállapodás megfelel a hatályos jogszabályban előírt rendelkezéseknek, ezért módosításra nincs
szükség. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Fórizs Antal képviselő
A Pénzügyi Bizottság felülvizsgálta az együttműködési megállapodást és megállapította, hogy az
megfelel a hatályos jogszabályban előírt rendelkezéseknek, ezért nem javasolja a módosítását.
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:
2/2016. (I. 21.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a
Perkáta Nagyközség Önkormányzatával kötött, 13/2014. (XII. 10.) számú határozattal
elfogadott együttműködési megállapodást és megállapította, hogy a megállapodás
megfelel a hatályos jogszabályokban előírt rendelkezéseknek, ezért módosítását nem
kezdeményezi.
Felelős: Dankó Lajos elnök
Határidő: 2016. január 21.
III. NAPIRENDI PONT
Dankó Lajos elnök
Harmadik napirendi pont a 2016. évi ülésterv elfogadása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az előterjesztés szerinti üléstervet. 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:
3/2016. (I. 21.) számú nemzetiségi képviselő-testületi határozat
A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2016. évi
üléstervet. Az ülésterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: Dankó Lajos elnök
Határidő: 2016. január 21.
Dankó Lajos elnök
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a
testületi ülést bezárom.
Több hozzászólás nem hangzott el, Dankó Lajos elnök a testület ülését 10:10 perckor bezárta.

Dankó Lajos
elnök

Fórizs Antal
jegyzőkönyv-hitelesítő
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