
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. április 24.-én 
(hétfőn) 14 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános 
üléséről. 

Jelen vannak: Orsós János elnök és Kovács Lajos elnök-helyettes, a jelenléti ív szerinti 
meghívottak közül dr. 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 2 tagja jelen van, az ülést 
megnyitja. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20/2017. (IV. 24.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Orsós János elnök 

2. Egyéb ügyek. 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Orsós János elnök 

Az elnök részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot. Kiemeli, hogy a 2016. évi 
bevételek összege 1.647 ezer Ft, a kiadások összege pedig 1.215 ezer Ft, tehát van 
pénzmaradványa a nemzetiségi önkormányzatnak. Hangsúlyozza, hogy nem tudni pontosan 
milyen összegű feladatalapú támogatást kap 2017-ben a nemzetiségi önkormányzat, de bízik 
benne, hogy többet, mint 2016-ban.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Kovács Lajos képviselő 

Az elnök által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy tényeket tartalmaz az előterjesztés, 
megtörtént eseményeket. 



Az elnök javasolja a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadni. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 21/2017. (IV. 24.) számú határozata 
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

2./ Egyéb ügyek. 

a) Pályázati kiírás ösztöndíj igénybevételére: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat minden évben 
biztosít ösztöndíjat, a jól tanuló roma gyermekek számára. Kiemeli, hogy kizárólag 5. 
osztálytól nyújtson ösztöndíjat az önkormányzat, kizárólag Belegben lakóhellyel rendelkező 
roma tanulók számára, akik a 3-as átlagot elérik. Javasolja, hogy az önkormányzat 2017-ben 
is biztosítson ösztöndíjat, és erre 100.000 Ft összeget határoljon el a testület. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2017. (IV. 24.) számú határozata 
ösztöndíj nyújtásáról. 

1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete egyet ért 
azzal, hogy a 3-as átlagot elérő, illetve a felett teljesítő, jó tanuló roma gyermekeket, 
egyszeri 5.000 Ft összegű ösztöndíjban részesítse a nemzetiségi önkormányzat. A 
testület az ösztöndíj fedezetét, azaz 100.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás 
terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat által kiírt, 
ösztöndíj igénybevételére vonatkozó pályázatra, kizárólag belegi lakóhellyel 
rendelkező, 4. osztályt befejezett roma tanulók jelentkezhetnek. A pályázat benyújtási 
határideje 2017. július 28. 



3./ A képviselő-testület az ösztöndíj pályázatának szabályzatát a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelő tartalmú 
pályázati kiírást készítse el. 

Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Orsós János elnök 

b) Balatoni kirándulás szervezésének megtárgyalása: 

Az elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat június vagy július hónapban szeretne 
egy kirándulást szervezni a Balatonra. Véleménye szerint nem kellene buszt bérelni, hanem 
személyautókkal kellene menni, úgy, mint tavaly, mert akkor nem lennének a buszhoz kötve. 
Elmondja, hogy amennyiben megrendelik a buszt, akkor is el kell menni, ha rossz idő van. 
Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 400.000 Ft összeget határoljon el a balatoni 
kirándulás megtartásához. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Kovács Lajos képviselő 

Az elnök által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy a személyautó benzinköltsége olcsóbb lesz, 
mint a busz bérlése. Kiemeli, hogy 10 személyautó, akár 50 embert is el tud vinni a 
kirándulásra. 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja, és a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 23/2017. (IV. 24.) számú határozata 
balatoni kirándulás megszervezéséről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. 
június vagy július hónapban megszervezésre kerülő „Balatoni kirándulásra” 400.000 
Ft felhasználását engedélyezi, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

c) A belegi általános iskola támogatása: 

Az elnök elmondja, hogy a Révkomáromi János Általános Iskola Belegi telephelyét minden 
évben támogatja a nemzetiségi önkormányzat. Javasolja, hogy a testület biztosítson 30.000 Ft 
összegű támogatást a belegi általános iskola részére. Kiemeli, hogy amennyiben a 



pedagógusok írásban támogatási kérelmet nyújtanak be, pl. az év végi kirándulás, vagy 
színházlátogatás támogatására, a nemzetiségi önkormányzat 30.000 Ft összeggel hozzá fog 
járulni ezek megvalósításához.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 24/2017. (IV. 24.) számú határozata 
belegi általános iskola támogatásáról. 

1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 30.000 
Ft összegű támogatást biztosít a Révkomáromi János Általános Iskola Belegi 
Telephelye részére, a feladatalapú támogatás terhére azzal, hogy amennyiben 
támogatási kérelmet nyújtanak be, valamilyen program megvalósításához, Haász 
Ágota pedagógus a támogatás összegével, a nemzetiségi önkormányzat nevére 
kiállított számlával számoljon el. 

2./ A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa Haász Ágota 
pedagógust. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

d) A feladatalapú támogatásból fennmaradt összeg megtárgyalása: 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2016. évi feladatalapú támogatásról 2017. 
április 30. napjáig kell elszámolnia a nemzetiségi önkormányzatnak. Elmondja, hogy 55.000 
Ft még rendelkezésre áll, és ezt el kell költenie az önkormányzatnak, annak érdekében, hogy 
ne kelljen visszafizetni. Az elnök javasolja, hogy a rendelkezésre álló 55.000 Ft összegből a 
nemzetiségi önkormányzat vásároljon vetőmagot, melyet a hátrányos helyzetű roma 
családoknak osztanak ki. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 25/2017. (IV. 24.) számú határozata 
vetőmag vásárlásáról.  

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 
abban, hogy a rendelkezésre álló 55.000 Ft összegű feladatalapú támogatás terhére a 



nemzetiségi önkormányzat vetőmagot vásároljon, mely a hátrányos helyzetű roma 
családoknak kerül kiosztásra.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 26/2017. (IV. 24.) 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


