
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án 
(csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Orsós János elnök, Dombai Péter elnök-helyettes, Kovács Lajos nemzetiségi 
képviselő, Tamás Csaba polgármester és dr. Varga Katalin aljegyző. 
 
Orsós János elnök köszönti a megjelent képviselőtársait, Tamás Csaba polgármestert és dr. 
Varga Katalin aljegyzőt. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület minden tagja jelen van, az 
ülést megnyitja. 
 
A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11/2015. (IV. 23.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Orsós János elnök 
 

2. Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Orsós János elnök 

 
3. A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

Előadó: Orsós János elnök 
 

4. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 
Előadó: Orsós János elnök 
 

5. Belegi Pitypang Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 
Előadó: Orsós János elnök 

 
6. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásokról, és annak 

felhasználásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 

 
7. Egyéb ügyek. 

 
 
 
 
 



1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Orsós János elnök 
 
Az elnök részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot.  
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Kovács Lajos képviselő 
 
Az elnök által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy tényeket tartalmaz az előterjesztés, 
megtörtént eseményeket. 
 
Az elnök javasolja a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadni. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 12/2015. (IV. 23.) számú határozata 
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról. 
 
A testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

 
 
2./ Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Orsós János elnök 
 
Az elnök kérésére, dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy megállapodás módosítására a 
hivatal személyi állományának megváltozása miatt volt szükség. A megállapodás VI. Fejezet 
felelősségi rendjére vonatkozó kérdésekben történt módosítás.  
A pénzügyi ellenjegyző elsődlegesen Sára Erika vezető-főtanácsos, másodlagosan pedig 
Zarka Miklósné főelőadó lesz, illetve az érvényesítő Zarka Miklósné főelőadó. Amennyiben a 
pénzügyi ellenjegyzési feladatokat Zarka Miklósné látja el, az érvényesítő Farkasné Pallag 
Zsuzsánna lesz. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az elnök javasolja a megállapodás előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 13/2015. (IV. 23.) számú határozata 
a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról. 



 
Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a települési 
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

 
 
3./ A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előadó: Orsós János elnök 
 
Az elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy a közbeszerzési törvény 
értelmében a nemzetiségi önkormányzatoknak is el kell fogadnia az adott évre vonatkozó 
közbeszerzési tervet. A nemzetiségi önkormányzat esetében ez nemleges. Év közbeni változás 
esetén a közbeszerzéséi tervet is módosítani kell. Az aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy a 
közbeszerzési értékhatár árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás esetén nettó 8 millió forint, 
beruházás esetén pedig nettó 15 millió forint. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az elnök javasolja a 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyását.   
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

 
Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 14/2015. (IV. 23.) számú határozata 
a 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. 
 
Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi nemleges közbeszerzési 
tervet jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi 
döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

 
 
4./ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 
Előadó: Orsós János elnök 
 
Az elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 
törvény értelmében a nemzetiségi önkormányzat, legkésőbb a költségvetési határozat 
elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételek és az adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. Mivel a 2015. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg a nemzetiségi 
önkormányzat nem hozott erre vonatkozó határozatot, ezért ezt utólag, de meg kell tennie. 
Táblázat kitöltésére nem került sor, mivel a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik saját 
bevétellel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséggel. 



Az elnök javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek várható összegének, nemleges formában történő jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 15/2015. (IV. 23.) számú határozata 
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
várható összegéről.  

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a saját 
bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, 
költségvetési évet követő három évre várható összegét nemleges formában hagyja jóvá. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

 
 
5./ Belegi Pitypang Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 
Előadó: Orsós János elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Az elnök elmondja, hogy minden évben születik döntés az óvodai felvételi körzetre 
vonatkozólag. Szeretné, ha a belegi gyermekek Belegbe járnának óvodába. Tudja, hogy 
néhány gyermeknek szeptembertől Kutasra kell járnia óvodába, helyhiány miatt. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Kovács Lajos képviselő 
 
Elmondja, hogy az ő unokája is érintett, de nem szeretné, ha az unokájának Kutasra kellene 
óvodába járnia. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az óvodai férőhelyek hiánya miatt, szeptembertől hat 
gyermeknek Kutasra kell óvodába járnia. Elmondja, hogy az önkormányzat kísérőt fog 
biztosítani a gyermekek mellé, olyan személyt, akit a gyermekek szülei is elfogadnak. A 
kísérő feladata lesz, hogy reggel és délután felügyeljen és vigyázzon az óvodás gyermekekre. 
A gyermeklétszám növekedése az idei és a következő évet érinti, ezt követően már nem lesz 
olyan magas a gyermekek száma, hogy szükség lenne a kutasi óvoda igénybevételére. 
Megnyugtatja a testületet, hogy ő személy szerint mindent meg fog tenni annak érdekében, 
hogy az utazás biztonságos legyen a gyermekek számára. 
 
 



Orsós János elnök 
 
Megköszöni a polgármesternek a tájékoztatót, megnyugtatónak tartja az elmondottakat. 
Hozzáteszi, hogy a községben vannak találgatások a témával kapcsolatban, de ő már választ 
kapott a kérdéseire. 
 
Dombai Péter elnök-helyettes 
 
Véleménye szerint jó helye lesz a gyermekeknek Kutason, az ő gyermeke is oda jár iskolába, 
és soha semmilyen probléma nem volt az utazással kapcsolatban sem. 
 
Az elnök javasolja, hogy az óvodához tartozó felvételi körzethatárt a testület, az előterjesztés 
szerint módosítja. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 16/2015. (IV. 23.) számú határozata 
a Belegi Pitypang Óvoda beíratási körzetéről. 

 
Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyet ért azzal, hogy a Belegi 
Pitypang Óvoda beíratási körzete Beleg község közigazgatási területe legyen. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

 
 
6./ Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásokról, és annak 
felhasználásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
A napirend keretében az aljegyző részletes tájékoztatást tart a nemzetiségi önkormányzatot 
megillető működési és feladatalapú támogatásról és azok felhasználásáról. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Orsós János elnök 
 
Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat már megkapta a feladatalapú támogatást. 
Kiemeli, hogy a működési támogatást december 31.-ig el kell költeni, mert ha nem, akkor 
vissza kell fizetni. A balatoni kirándulás talán belefér a költségvetésbe. 
 
Kovács Lajos képviselő 
 
Véleménye szerint sportnapot kellene tartania a nemzetiségi önkormányzatnak, több ember 
vehetne rajta részt, és talán olcsóbb is lenne, mint a balatoni kirándulás. 
 
 



Orsós János elnök 
 
Fontosnak tartaná, ha 2015-ben is tudna a nemzetiségi önkormányzat ösztöndíjat adni a jó 
tanuló gyermekek számára, kb. 100.000 Ft összegig. A feladatalapú támogatásból pedig 
lehetne sportnapot szervezni a községben. 
 
Az elnök javasolja, hogy június hónapban a roma nemzetiségi önkormányzat szervezzen 
sportnapot a községben. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 17/2015. (IV. 23.) számú határozata 
sportnap megtartásáról. 

 
A testület egyet ért azzal, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat június hónapban a 
községben sportnapot szervez. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

 
Az elnök javasolja, hogy 100.000 Ft összegig, a nemzetiségi önkormányzat ösztöndíjban 
részesítse a jó tanuló gyermekeket. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 18/2015. (IV. 23.) számú határozata 
ösztöndíj nyújtásáról. 

 
A testület egyet ért azzal, hogy a 3-as átlag felett teljesítő, jó tanuló gyermekeket, 
egyszeri 5.000 Ft összegű ösztöndíjban részesítse a nemzetiségi önkormányzat. Az 
ösztöndíj fedezetét, azaz 100.000 Ft-ot a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

 
 
7./ Egyéb ügyek. 
 

a) Pályázati lehetőség 
 
Az elnök tájékoztatja a testületet, hogy Ignácz János a nagyatádi cigány önkormányzat elnöke 
50.000 Ft-ért elvállalná pályázat írását, melyet a belegi roma nemzetiségi önkormányzat 
rendezvény szervezésére kívánna benyújtani. A regisztrációs díj 5.000 Ft. 
 
Dombai Péter elnök-helyettes 
 
Sokallja az 50.000 Ft-ot, utána fog nézni, hogy milyen módon lehet ezt a pályázatot 
benyújtani, véleménye szerint ezt ők is meg tudnák csinálni.  



Kovács Lajos képviselő 
 
Egyet ért az elnök-helyettes által elmondottakkal, ő is sokallja az 50.000 Ft-ot. 
 

b) Égetési szabályok betartása 
 
Az elnök elmondja, hogy jó lenne a község lakosságát tájékoztatni arról, hogy mikor lehet 
égetni, mert mindenki éget össze-vissza. Kéri az aljegyző asszonyt, hogy az égetésre 
vonatkozóan készítsenek tájékoztatót, és küldjék ki a községben. Ezen kívül fontos lenne 
felvenni a családgondozóval a kapcsolatot, mert nagyon sok gyermek tartózkodik az utcákon. 
 
Dombai Péter elnök-helyettes 
 
Véleménye szerint, jó lenne egy fórumot tartani, ahova a családgondozót is meghívnák, a 
fórum témája pedig az alapvető magatartási szabályok betartása lenne. Tart attól, ha ezt 
megszerveznék, senki nem jönne el, mert az emberek érdektelenek. 
 
 
Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Lajos képviselő 
kijelölését. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

 
Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 19/2015. (IV. 23.) számú határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 
 
A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kovács Lajos képviselőt 
jelöli ki. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

 
 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt, az ülést 
bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
          Orsós János                             Kovács Lajos 
              elnök                                         jkv. hitelesítő 


