
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. november 
20.-án (hétfőn) 13 órakor a Községházán megtartott közmeghallgatásos üléséről. 

Jelen vannak: Orsós János elnök, Kovács Lajos elnök-helyettes, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Orsós János elnök köszönti Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
közmeghallgatásos ülésén megjelentet képviselőtársát és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

Megállapítja, hogy a közmeghallgatásos 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 41/2017. (XI. 20.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Orsós János elnök 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Orsós János elnök 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Orsós János elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő adatok, tényeken alapulnak. A 
bevételek és a kiadásokat mutatja be az anyag, melyek 2017. szeptember 30. napjáig 
teljesültek. Kiemeli, hogy az előterjesztés szerinti anyagból látszik, hogy mennyit költött a 
nemzetiségi önkormányzat a harmadik negyed év végéig. Javasolja a beszámoló előterjesztés 
szerinti elfogadását. 

Kérdés nincs. 



Hozzászólás:  

Kovács Lajos nemzetiségi képviselő 

Az elnök által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy az előterjesztésben szereplő adatok tények, 
ezeken már nem lehet változtatni. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 42/2017. (XI. 20.) számú határozata 
a 2017. költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi költségvetés harmadik 
negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Orsós János elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a költségvetés módosítása kötelező. Kiemeli, 
hogy minden gazdasági eseményhez kell, hogy tartozzon előirányzat, tehát az előterjesztésben 
a szükséges módosítások lettek átvezetve. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem 
kapott annyi feladatalapú támogatást, mint a tavalyi évben. Kiemeli, hogy országos szinten a 
roma nemzetiség kapja a legkevesebb támogatást, a többi nemzetiséghez képest. 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 43/2017. (XI. 20.) számú határozata 
a költségvetés módosításáról. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 



Felelős: Orsós János elnök 

3./ Egyéb ügyek. 

a) Tájékoztatás általános iskolával kapcsolatos problémákról: 

Orsós János elnök elmondja, hogy a belegi általános iskolában nagy problémák vannak.  
Kiemeli, hogy az új tanárnő nem szereti a cigány gyermekeket és állítólag meg is veri őket. 
Elmondja, hogy a szülők is szóltak már amiatt, hogy nem ellenőrzi le a házi feladatot, a rossz 
példákat is kipipálja.  

Dr. Varga Katalin jegyző 

Kéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a témával kapcsolatban vegye fel a 
kapcsolatot Tamás Csaba polgármesterrel. 

Orsós János elnök 

Kiemeli, hogy a tanárnővel kapcsolatos problémák miatt fel fogja venni a családgondozóval is 
a kapcsolatot. Elmondja, hogy a kutasi iskola feladata az, hogy pályázatot írjon ki pedagógus 
munkakörre, mivel a belegi iskola, a kutasi iskola tagintézménye. 

Kovács Lajos elnök-helyettes 

Egyet ért az elnök által elmondottakkal. 

b) Tájékoztatás aktuális témákról: 

Az elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat pénztárában 50-60 ezer forint van, a 
bankszámlán pedig kb. 650 ezer forint. Kiemeli, hogy a mikulás-nap megtartása kb. 300 ezer 
forintba fog kerülni, már megvásárolta a mikulás-csomagokat és a zenés műsort is 
megrendelte. Tájékoztatást ad arról, hogy az ünnepség megtartására december 5.-én kedden 
délután 17 órakor kerül sor a belegi kultúrházban. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács 
Lajos képviselő kijelölését. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 44/2017. (XI. 20.) számú határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 



A testület a közmeghallgatásos 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, a 
közmeghallgatásos ülést bezárja. 

Kmf. 

Orsós János       Kovács Lajos 
    elnök       jkv. hitelesítő


