
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. március 8.-án 

(kedden) 16 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

Jelen vannak:Orsós János elnök és Kovács Lajos nemzetiségi képviselő, a jelenléti ív szerinti 

meghívottak közüldr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Dombai Péter elnök-helyettes 

 

Orsós János elnök köszönti a megjelent képviselőtársait 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 8/2016. (III. 8.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Belegi Pitypang Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 

Előadó: Orsós János elnök 

 

2. Egyéb ügyek. 

 

 

 

1./ Belegi Pitypang Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 

Előadó: Orsós János elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy minden évben születik döntés az óvodai felvételi körzetre 

vonatkozólag. Az elnök megjegyzi, hogy előterjesztés szerint az óvoda köteles felvenni a 

belegi gyermekeket, ennek ellenére hat gyermeknek Kutasra kell járnia óvodába. Véleménye 

szerint sokkal jobb lenne, ha a belegi gyermekek Belegbe járhatnának óvodába. Javasolja, 

hogy az óvodához tartozó felvételi körzethatárt a testület, az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

 

 

 



Kovács Lajos képviselő 

 

Elmondja, hogy a Kutasra járó óvodás gyermekeket egy fő kíséri minden reggel és délután. 

Reméli, hogy ez a jövőben is így marad. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a felvételi körzet elfogadására vonatkozó javaslatot a 

testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő 

határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata9/2016. (III. 8.) 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 

 

 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

Orsós János elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat tart rendezvényeket, de sajnos 

nincs hangosító felszerelésük. Mivel a 2015. évről megmaradt feladatalapú támogatást április 

30. napjáig el kell költeni, szeretnének április hónapban sport-napot tartani, illetve mikrofont 

és ahhoz tartozó hangosító felszerelést vásárolni. Elmondja, hogy a tavalyi évben is jól 

sikerült a sport-nappal összekötött kirándulás. Javasolja, hogy hangosító felszerelésre 50.000 

Ft-ot, a sport-napra pedig 170.000 Ft-ot határoljon el a testület. 

 

Kovács Lajos nemzetiségi képviselő egyet ért az elnök által elmondottakkal. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata10/2016. (III. 8.) számú határozata 

hangosító felszerelés vásárlásáról és sport-nap tartásáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyet ért azzal, hogy hangosító 

felszerelésre 50.000 Ft összeget, a sport-nap megszervezésére pedig 170.000 Ft 

összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Orsós János elnök 

 

Kovács Lajos nemzetiségi képviselő 

 

Elmondja, hogy amennyiben a belegi óvoda és általános iskola kér támogatást a nemzetiségi 

önkormányzattól, akkor biztosan adnak nekik. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kábel TV-

re a nemzetiségi önkormányzat elnöke feltetette, hogy „Boldog nőnapot”, ezt nagyon jó 

ötletnek tartja. Megkérdezi, hogy valóban megszűnik-e a munkanélküli segély. 



Orsós János elnök 

 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a munkanélküli segély rendszere 

biztosan átalakul a jövőben, ő azt hallotta, hogy 2018-ig meg akarják szüntetni a 

munkanélküliséget. 

 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Lajos 

képviselőkijelölését. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11/2016. (III. 8.) 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 


