
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Niklai Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 14. 

napján megtartott nyílt, soros üléséről. 
 

Ülés helye: Nikla Község Önkormányzat tanácskozó terme 

         (8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 51.) 

 

Jelen vannak: 

1./ Szilágyi Mária   elnök  

2./ Miklovics Emanuéla  elnök-helyettes          

3./ Miklovics Csabáné  képviselő      

 

Hajdu Szabina    jegyző  

 

 
Szilágyi Mária elnök: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és a jegyzőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mivel a 3 fős testület 3 tagja jelen van. Javaslatára a képviselő-testület 
jegyzőkönyv hitelesítőnek – egyhangú szavazással – Miklovics Emanuéla elnök-helyettest 

választja. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. 
Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselő-testületet a meghívó 
szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 

évi költségvetésének megtárgyalása, 2./ A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségéről szóló tájékoztatás, 3./ A Niklai Mézengúz Óvoda farsangjának ügye, 4./ A 
Festetics Pál Általános Iskola és AMI Somogyfajszi Tagintézményének farsangjának ügye, 5./ 
A folyamatsegítő ügye, 6./ A tánc oktatás ügye, 7./ A köztartozásmentes adózói adatbázisba 
történő felvétel ügye, 8./ Egyebek. 

 

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a napirend elfogadásáról 
 

A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az 

alábbi napirendet fogadja el: 
 

1./ A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

2./ A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás  
Előadó: Miklovics Emanuéla a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére 
kijelölt    képviselő 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 
 

3./ A Niklai Mézengúz Óvoda farsangjának ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 
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4./ A Festetics Pál Általános Iskola és AMI Somogyfajszi Tagintézményének farsangjának 
ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 
 

5./ A folyamatsegítő ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 
 

6./ A tánc oktatás ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 
 

7./ A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 
 

8./ Egyebek 

 

Felelős: Szilágyi Mária elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1./ A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 

 

Szilágyi Mária elnök: 
Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Tekintettel arra, hogy az 

írásbeli előterjesztés részletesen tartalmaz minden információt az önkormányzat 2023. évi 
költségvetésével kapcsolatban, így neki nincs további kiegészíteni valója a napirendhez. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyeletiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható 
összegének bemutatásáról szóló határozati javaslatot, az kézfenntartással jelezze. 
 

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározásáról 

 

A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2024-2026. évekre 
várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:     
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e Ft-ban 

Megnevezés 2024. 

év 

2025. 

év 

2026. 

év 

SAJÁT BEVÉTELEK 0 0 0 

Helyi adó 0 0 0 

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 0 0 0 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 0 0 

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés 
értékesítése 

0 0 0 

Bírság, pótlék, díjbevétel 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 

Saját bevételek összesen: 0 0 0 

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ 
AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

0 0 0 

Hitel, kölcsön  0 0 0 

Értékpapír  0 0 0 

Váltó 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási 
kötelezettség kikötésével  

0 0 0 

Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 

0 0 0 

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 

0 0 0 

 
Felelős: Szilágyi Mária elnök 

Határidő: értelem szerint 
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Szilágyi Mária elnök: 
Kéri a képviselő-testületet, hogy aki az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja 
fogadni a Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetését, az 
kézfenntartással jelezze. 
 

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023.évi költségvetését 
megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal  

· 1 695 804 Ft bevétellel,  
melyből: 

- egyéb működési célú támogatások bevételei  
államháztartáson belülről      520 000 Ft 

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele           1 175 804 Ft 

· 1 695 804 Ft kiadással, 

melyből: 
- dologi kiadások            508 000 Ft 

- általános tartalék               1 187 804 Ft 

jóváhagyja. 
 

Felelős:  Szilágyi Mária elnök 

Határidő: értelem szerint 
 

 

 

2./ A képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatás  
Előadó: Miklovics Emanuéla a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére 
kijelölt    képviselő 

     Előterjesztés: írásbeli előterjesztés 

 

Szilágyi Mária elnök: 
Átadja a szót Miklovics Emanuélának a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére 
kijelölt képviselőnek. 
 

Miklovics Emanuéla elnök-helyettes: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének minden 
képviselő határidőben eleget tett, azaz 2023. január 31. napjáig leadásra kerültek az iratok, és 
mindenkinek a vagyonnyilatkozata rendben volt. 

 

Szilágyi Mária elnök: 
Megköszöni a tájékoztatást. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 

kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki el tudja fogadni 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze. 
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A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségénék teljesítéséről 
 

A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a 

képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

Felelős: Szilágyi Mária elnök 

   Miklovics Emanuéla a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására 

  és ellenőrzésére kijelölt képviselő 

Határidő: azonnal 
 

 

 
3./ A Niklai Mézengúz Óvoda farsangjának ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 

 

Szilágyi Mária elnök: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkereste a Niklai Mézengúz Óvoda 
intézményvezetője, hogy amennyiben az önkormányzatnak lehetősége van rá, akkor idén is 
támogassák az óvoda farsangi rendezvényét. Javasolja, hogy idén is támogassák a 2023. február 

24. napján megrendezésre kerülő farsangot. Támogatásként gyümölcsöt, szörpöt és ropogtatni 
valót szeretne adni, összesen maximum 15.000 Ft összegben. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 
javaslatával, az kézfenntartással jelezze. 
 

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

az óvodai farsang támogatásáról 
 

A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete maximum 15.000 Ft összeggel 
támogatja a Niklai Mézengúz Óvoda 2023. február 24. napján megrendezésre kerülő farsangi 
rendezvényét, mely összegből gyümölcsöt, szörpöt és ropogtatni valót vásárolnak az intézmény 
részére. A képviselő-testület megbízza az elnököt az élelmiszerek beszerzésével és átadásával. 
 

Felelős: Szilágyi Mária elnök 

Határidő: azonnal 
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4./ A Festetics Pál Általános Iskola és AMI Somogyfajszi Tagintézményének farsangjának 
ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 
 

Szilágyi Mária elnök: 
Elmondja, hogy a Festetics Pál Általános Iskola és AMI Somogyfajszi Tagintézménye is 
megkereste őket, hogy idén is támogassák a 2023. február 17. napján megrendezésre kerülő 
farsangot. Szeretné, hogy támogassák az iskolai farsangot is. Támogatásként gyümölcsöt, 
édességet és tombola tárgyakat szeretne adni, összesen maximum 25.000 Ft összegben.  
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 
javaslatával, az kézfenntartással jelezze. 
 

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

az iskolai farsang támogatásáról 
 

A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete maximum 25.000 Ft összeggel 
támogatja a Festetics Pál Általános Iskola és AMI Somogyfajszi Tagintézményének 2023. 
február 17. napján megrendezésre kerülő farsangi rendezvényét, mely összegből gyümölcsöt, 
édességet és tombola tárgyakat vásárolnak az intézmény részére. A képviselő-testület megbízza 
az elnököt az élelmiszerek és a tombola tárgyak beszerzésével és átadásával. 
 

Felelős: Szilágyi Mária elnök 

Határidő: azonnal 
 

 

 

5./ A folyamatsegítő ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 
 

Szilágyi Mária elnök: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, a csirkés pályázatnak most van egy olyan része is, hogy el 
kell magyarázni az embereknek, hogy hogyan kell nevelni a csirkéket, mit kell velük csinálni. 
Megszigorodtak a pályázat szabályai, folyamatosan figyelni kell, hogy ki hogyan neveli az 
állatokat, és fényképeket is kell készíteni. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a kiosztott fákra 
és virágokra, azokat is figyelemmel kell kísérni, és fényképeket kell készíteni a fejlődésükről. 
Ezt az egész folyamatot a folyamatsegítőnek és az önkormányzatnak közösen kell elvégeznie. 
A folyamatsegítő 2023. február 18-án jön Niklára, és megtartja a pályázatban részt vevők 
számára a szükséges oktatást. A folyamatsegítő körülbelül egy éven keresztül fogja 
figyelemmel kísérni a pályázatban részt vevők munkáját, és együtt fog dolgozni az 
önkormányzattal is. A folyamatsegítő díja 220.000 Ft, amit a hétvégén ki is kell fizetni a 
részére.   
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 
folyamatsegítő részér fizetendő összeg kifizetésével, az kézfenntartással jelezze. 
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A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a folyamatsegítő részére fizetendő oktatási díjról 
 

A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családi Porta Program 
elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges folyamatsegítő részére oktatási díjként 
220.000 Ft-ot fizet ki. A képviselő-testület megbízza az elnököt az összeg kifizetésével, és a 
folyamatsegítővel való folyamatos kapcsolattartásra.  
 

Felelős: Szilágyi Mária elnök 

Határidő: azonnal 
 

 

 
6./ A tánc oktatás ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 

 

Szilágyi Mária elnök: 
Elmondja, hogy a roma tánc oktatáson részt vevő gyermekek nagyon szép sikereket érnek el, 
és egyre több helyre hívják őket fellépni. Mindenki előtt ismert, hogy a tánc oktatást Sásdi 
Hagyományőrző Táncsoport kettő tagja tartja, alkalmanként 26.000 Ft-ért 2021. szeptembere 
óta. Az oktatók jelezték, hogy emelni szeretnének a díjon, és ezt követően 32.000 Ft/alkalom 

összegért jönnének oktatni. 
Javasolja, hogy így is hívják el az oktatókat, mivel a gyermekek tényleg nagyon szép 
eredményeket érnek el. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 
javaslatával, az kézfenntartással jelezze. 
 

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a tánc oktatásról 
 

A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tánc oktatással határozatlan 
időre megbízott Sásdi Hagyományőrző Tánccsoport kettő tagja részére fizetendő oktatási díj 
összegét 2023. február 15. napjától 32.000 Ft/alkalom összegben állapítja meg. A képviselő-

testület felkéri az elnököt, hogy az tánc oktatás megszervezéséről gondoskodjon. 
 

Felelős: Szilágyi Mária elnök 

Határidő: értelem szerint 
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7./ A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel ügye 

     Előadó: Szilágyi Mária elnök 

     Előterjesztés: szóbeli előterjesztés 

 

Szilágyi Mária elnök: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2022. december 21. napján kapott egy értesítést a 
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, hogy 2022. december 10. napjával törlésre került a 
köztartozásmentes adózói adatbázisból. Elmondja, hogy ezt követően a jegyző tájékoztatta, 
hogy a törtölt képviselőnek 60 napja van arra, hogy rendezze a tartozását, vagy rendezze a törlés 
okát, és újból felvetesse magát a köztartozásmentes adózói adatbázisba, mivel ellenkező 

esetben megszűnik a képviselő mandátuma. Ez a határidő jelen esetben 2023. február 18. napján 
jár le. Elmondja, hogy a NAV felé volt tartozása, mert vásárolt egy lakást, ami után illetéket 
kell fizetnie, de elfelejtette feladni az egyik részletet, és így ez miatt törölték az adatbázisból. 
Ezt követően 2023. január 13. napján kifizette a tartozását, és feladta a csekket. Elmondja 

továbbá, hogy 2023. február 13. napján kezdeményezte a felvételét a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba, erre vonatkozóan átadja a képviselő-testület részére az általa beküldött KOMA 
nyomtatványt, a nyomtatvány beküldését igazoló feltöltési és letöltési igazolást, valamint a 

beküldést igazoló elfogadó nyugtát. Átad továbbá egy adószámla kivonatot, melyből 
megállapítható, hogy a mai napon már nincs tartozása. Mint ahogy azt mindenki láthatja az 
általa leadott iratokból, a KOMA nyomtatvány beküldését igazoló elfogadó nyugta igazolja azt, 

hogy kezdeményezte a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét, az adószámla 
kivonatot pedig igazolja, hogy jelenleg nincs tartozása. Mindezeket figyelembe véve 
megállapítható, hogy teljesítette az arra vonatkozó kötelezettségeit, hogy vissza kerülhessen a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba, és az ezekről szóló igazolásokat a képviselő-testület 
részére bemutatta. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem 
kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki el tudja fogadni 
az általa bemutatott igazolásokat a tartozásának rendezésére és a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő felvétel kérésre vonatkozóan, az kézfenntartással jelezze. 
 

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 3 fő vesz részt, és egyhangú – 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
 

 

Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2023. (II.14.) képviselő-testületi határozata 

a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről 
 

A Niklai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szilágyi 
Mária elnök a köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlésről való értesülését követően 
rendezte a tartozását, kérelmezte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba, és az 
ezekről szóló igazolásokat a képviselő-testület előtt bemutatta. 
 

Felelős: Szilágyi Mária elnök 

Határidő: értelem szerint 
 

 

 

8./ Egyebek 
 

Az egyebek napirendi pont alatt nem volt hozzászólás. 




