
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. január 29.-én 
(péntek) 10.30 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Orsós János elnök, Kovács Lajos nemzetiségi képviselő és a meghívottak 
közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Dombai Péter elnök-helyettes 

Orsós János elnök köszönti a megjelent képviselőtársát és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület 2 tagja jelen van, az ülést 
megnyitja. 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 2 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1/2016. (I. 29.) számú határozata az 
ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Orsós János elnök 

2. A nemzetiség önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Orsós János elnök 

3. Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat felülvizsgálata.  
Előadó: Orsós János elnök 

4. A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
 Előadó: Orsós János elnök 

5. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 

 Előadó: Orsós János elnök 

6. Egyéb ügyek. 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Orsós János elnök 



Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 
szükséges módosítások kerültek átvezetésre, a 2015. évi beszámoló megalapozásaként. Mind 
a kiadások, mind a bevételek ismertek, ennek megfelelően módosultak az előirányzatok. 

Az elnök javasolja a 2015. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2/2016. (I. 29.) számú határozata a 
2015. évi költségvetés módosításáról. 

A testület a 2015. évi költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Orsós János elnök 

Az elnök ismerteti a kiküldött előterjesztést. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatot 
2016. évben megillető működési támogatás összege már ismert, ez 782 ezer Ft. A feladatalapú 
támogatás összegét később fogják megtudni, ezért a tervezés során a 2015. évi összeget vették 
figyelembe. A kiadások az előző év alapján kerültek megtervezésre. Bízik benne, hogy 
elismerik a munkájukat a feladatalapú támogatás tekintetében. Elmondja, hogy a tőlük 
telhetőt megtették, de 2016-ban ennél többet szeretnének tenni. Véleménye szerint, ha több 
pénzük lesz, pályázatokat is be tudnának nyújtani. 

Az elnök javasolja a 2016. évi költségvetés előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3/2016. (I. 29.) számú határozata a 
2016. évi költségvetés elfogadásáról. 

A testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetését az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadja. 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

3./ Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat felülvizsgálata.  
Előadó: Orsós János elnök 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a nemzetiségiek jogairól szóló 
törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti 
megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő 
30 napon belül felül kell vizsgálni.  
A szervezeti és működési szabályzatot a testület az alakuló ülésen fogadta el. A felülvizsgálat 
során megállapítható, hogy az együttműködési megállapodás a felelősségi rend 
vonatkozásában módosul, mivel a közös hivatal személyi állománya megváltozott. A 
szervezeti és működési szabályzat nem igényel módosítást.  
Az elnök elmondja, hogy szeretné, ha a házasságkötő termet időnként megkapná a 
nemzetiségi önkormányzat ügyfélfogadás tartása érdekében. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Az elnök által elmondottakkal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy az együttműködési 
megállapodás a törvény által előírtakat tartalmazza, és ennek megfelelően azokat a települési 
önkormányzat biztosítja. 

Orsós János elnök javasolja a módosult együttműködési megállapodás jóváhagyását, és annak 
megállapítását, hogy a szervezeti és működési szabályzat nem igényel módosítást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4/2016. (I. 29.) számú határozata 
együttműködési megállapodás valamint a szervezeti és működési szabályzat 
felülvizsgálatáról.  

1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

2./ A testület megállapítja, hogy a 16/2014. (X. 21.) számú határozattal elfogadott 
szervezeti és működési szabályzat nem igényel módosítást. 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

4./ A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előadó: Orsós János elnök 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző 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.  
A jegyző 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 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyását.   

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5/2016. (I. 29.) számú határozata a 
2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. 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 

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

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző 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. 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 6/2016. (I. 29.) 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 

6./ Egyéb ügyek. 

Orsós János elnök 

Elmondja, hogy ő is kapott szociális célú tűzifa támogatást. A Szociális Bizottság a határozat 
értelmében 1,6 m3 tűzifát ítélt meg neki. Véleménye szerint a ténylegesen kapott fa 
mennyisége jóval kevesebb volt. Erre többen panaszkodtak a községben. Elmondja, hogy a 
határozat szerint a megítélt tűzifa értéke 30.886 Ft volt. Nem érti, hogy hogy kerülhet ennyibe 
a fa, mikor ő 6.000 Ft-ért szedi köbméterét. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Az elnök felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a települési önkormányzat a Sefag Zrt.-től 
vásárolta a szociális célú tűzifát. A kiosztásra kerülő fa szerződés szerinti ára 19.304 Ft 
köbméterenként.  

Orsós János elnök 

Elmondja, hogy a községben nagyon sok a kóbor kutya. Mivel a törvény értelmében nem 
szabad tartósan láncon tartani a kutyákat, sorban engedik elő őket az emberek. Veszélyes az 
utcán sétálni, olyan sok eb van kerítésen kívül. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Az elnök által elmondottakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy amennyiben az elnöknek 
tudomása van arról, hogy kié az utcán lévő kutya, tegyen bejelentést, és ki fogja vizsgálni az 
ügyet. A jegyző hatáskörébe tartozik annak ellenőrzése, hogy van-e megfelelő kerítése az 
állattartónak. 

Orsós János elnök 



Elmondja, hogy a községben nagyon sok helyen van trágyadomb, de nem az udvar hátsó 
részén, hanem az udvarok közepén. Az ő szomszédjában az ablaka előtt tárolják a trágyát, és 
ez nagyon zavarja. Végig fog járni a községben, és felírja, hogy hol okoz problémát a trágya 
bűze.  
Megjegyzi, hogy nagyon szomorúnak tartja azt, hogy a települési önkormányzat megszüntette 
a kommunális adó alóli mentességet, és mindjárt 10.000 Ft összegű adót vezetett be. 
Tájékoztatja az ülésen megjelenteket, hogy részt vett egy konferencián, ahol a Kormány által 
mondottakkal ellentétben nem volt szó a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
megszüntetéséről. Belegben szinte minden munkanélküli közfoglalkoztatott, de véleménye 
szerint a munkájuk nem sokat ér. 

Kovács Lajos nemzetiségi képviselő 

Megkérdezi, hogy mi lesz a háziorvossal. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő által feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kutasi önkormányzat biztosítja 
a jövőben is a belegi háziorvosi ellátást. Az önkormányzatok feladat-ellátási szerződést 
kötöttek egy új orvossal, aki a régi, már megszokott rendelési időben látja el a betegeket. 

Orsós János elnök 

Elmondja, hogy Dombai Péter elnök-helyettes nem veszi komolyan a nemzetiségi 
önkormányzatban betöltött szerepét. A mai testületi ülésen sem vesz részt, pedig nem 
dolgozik. Az elnök kiemeli, hogy az ülés reggelén találkozott vele és egy szóval sem mondta 
jön a testületi ülésre. Véleménye szerint a jelenlegi elnök-helyettest le kell váltani. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy az elnök-helyettest nem lehet leváltani. A 
nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében az elnök-helyettesnek írásban kell 
lemondania a tisztségéről.  

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Lajos nemzetiségi 
képviselő kijelölését.  

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 7/2016. (I. 29.) számú határozata a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 



A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kovács Lajos nemzetiségi 
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


