
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. szeptember 9.-

én (pénteken) 9 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:Orsós János elnök ésKovács Lajos elnök-helyettes, valaminta jegyzőkönyv 

szerinti meghívottak közüldr. Varga Katalin jegyző. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 2 fős testület minden 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 35/2016. (IX. 9.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Orsós János elnök 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Orsós János elnök 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Orsós János elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő adatok tényeken alapulnak. A 

bevételeket és a kiadásokat mutatja be az anyag, melyek 2016. június 30. napjáig teljesültek. 

Véleménye szerint jól gazdálkodott a nemzetiségi önkormányzat az első félévben.Javasolja, 

hogy a testület fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

 



Kovács Lajos elnök-helyettes 

 

Véleménye szerint a tavalyi évhez képest sokkal jobban teljesített a nemzetiségi 

önkormányzat. 

 

Orsós János elnök 

 

Kiemeli a kiküldetéshez kapcsolódó kiadásokat és ezzel kapcsolatban elmondja, hogy több 

kirándulásra is személygépkocsival mentek el. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot 2 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a 

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 36/2016. (IX. 9.) számú határozata 

a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetés I. félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Orsós János elnök 

 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Orsós János elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Orsós János elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a költségvetés módosítása kötelező. 

Minden gazdasági eseményhez kell, hogy tartozzon előirányzat. Tehát az előterjesztésben a 

szükséges módosítások lettek átvezetve. Elmondja, hogy a pénzügyi ügyintézőtől kért egy 

kimutatást az augusztus 31.-i állapotról. A kimutatás szerint kb. 300 ezer forintot kell 

működési kiadásra és kb. 600 ezer forintot feladatalapú kiadásra költeni. Javasolja, hogy a 

testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének módosítását fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 37/2016. (IX. 9.) számú határozata 

a költségvetés módosításáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Orsós János elnök 

 



3./ Egyéb ügyek 

 

a) Adapter és fűnyíró vásárlása: 

 

Orsós János elnök elmondja, hogy véleménye szerinta nemzetiségi önkormányzatnak 

vásárolnia kellene egy adaptert és egy fűnyírót. Hangsúlyozza, hogy nagyon sok az idős 

ember a községben, és nekik lehetne segíteni azzal, hogy lekaszálják az utcán lévő területet, 

esetleg az udvart, természetesen társadalmi munkával. Javasolja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat 200.000 Ft összeget határoljon el az adapter és fűnyíró vásárlására. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 38/2016. (IX. 9.) számú határozata 

fűnyíró és adapter vásárlásáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 200.000 Ft 

összeget biztosít egy darab fűnyíró és egy darab szegélynyíró megvásárlására, a 

működési támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Orsós János elnök 

 

 

b) Mikulás ünnepség megszervezése: 

 

Orsós János elnök elmondja, hogy egy nagyszabású mikulásnapi ünnepséget szeretne 

megszervezni a községben élő 14 év alatti gyermekek számára. Az ünnepség a kultúrházban 

kerülne megtartásra. A program keretében lenne műsor és ajándék is a gyermekeknek. 

Javasolja, hogy a mikulásnapi ünnepségre a nemzetiségi önkormányzat 350.000 Ft összeget 

különítsen el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 39/2016. (IX. 9.) számú határozata 

mikulásnapi ünnepség megtartásáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete elhatározza, 

hogy mikulásnapi ünnepség keretében látja vendégül a Belegben élő 14 év alatti 

gyermekeket. A program megszervezésére a nemzetiségi önkormányzat 350.000 Ft 

összeget, a feladatalapú támogatás terhére különíti el. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Orsós János elnök 

 



c) Egyéb témák: 

 

Orsós János elnök elmondja, hogy kb. 350 ezer forint marad a feladatalapú támogatásból, 

melyet 2017. április 30-áig kell elkölteni. Véleménye szerint tavasszal szervezhetne a 

nemzetiségi önkormányzat egy családi-napot. 

 

Kovács Lajos elnök-helyettes 

 

Véleménye szerint jó ötlet lenne a faluban élő nők köszöntése nőnap alkalmából, pl. egy 

képeslappal. 

 

Orsós János elnök 

 

Az elnök-helyettes felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy korábban is volt ilyen 

köszöntés, és véleménye szerint is visszahozhatnák ezt a kedves gesztust. 

 

Kovács Lajos elnök-helyettes 

 

Véleménye szerint karácsonyra minden családnak adhatna a nemzetiségi önkormányzat fél 

kiló szaloncukrot. 

 

Orsós János elnök 

 

Az elnök-helyettes által elmondottakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat a mikulásnapi ünnepség megszervezésével kedveskedik a községben élő 

embereknek. Hangsúlyozza, hogy aki elmegy a mikulásnapi ünnepségre, nem fog üres kézzel 

hazamenni. 

 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Lajos elnök-helyettes 

kijelölését. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 40/2016. (IX. 9.) számú határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kovács Lajos elnök-

helyettest 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 


