
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. január 26.-án 
(péntek) 8.00 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Orsós János elnök, Kovács Lajos elnök-helyettes és a 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 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 1/2018. (I. 26.) számú határozata az 
ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2. A nemzetiség önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Orsós János elnök 

3. Beleg Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás, valamint a 
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata.  
Előadó: Orsós János elnök 

4. A 2018. 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. Az általános iskolai felvételt biztosító állami fenntartású általános iskola körzetével 
kapcsolatos egyetértési jog biztosítása. 
Előadó: Orsós János elnök 

7. Egyéb ügyek. 



1./ A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Orsós János elnök 
Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 
szükséges módosítások kerültek átvezetésre, a 2017. évi beszámoló megalapozásaként.  
Mind a kiadások, mind a bevételek ismertek, ennek megfelelően módosultak az előirányzatok. 
Megjegyzi, hogy a nemzetiségi önkormányzat annyit tud költeni, amennyi pénze van, de 
meglehetősen korlátozottak a lehetőségeik. 
Az elnök javasolja a 2017. 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 2/2018. (I. 26.) számú határozata a 
2017. évi költségvetés módosításáról. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Orsós János elnök 

Az elnök ismerteti a kiküldött előterjesztést. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatot 
2018. évben megillető működési és feladatalapú támogatás összege még nem ismert, ezért a 
2017-es számokkal került megtervezésre a költségvetés. Kiemeli, hogy a kiadások szintén 
előző év alapján kerültek megtervezésre. Bízik benne, hogy elismerik a nemzetiségi 
önkormányzat munkáját a feladatalapú támogatás tekintetében.  

Az elnök javasolja a 2018. évi költségvetés előterjesztés szerinti elfogadását. 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt napokban vált ismertté a 
nemzetiségi önkormányzat 2018. évi működési támogatása, mely megegyezik az elmúlt évben 
kapott összeggel, azaz 782 ezer forinttal. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3/2018. (I. 26.) számú határozata a 
2018. évi költségvetés elfogadásáról. 



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

3./ Beleg Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás, valamint a 
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 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 kerül módosításra.  

Orsós János elnök elsőként javasolja a módosult együttműködési megállapodás 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 4/2018. (I. 26.) számú határozata 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.  

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleg 
Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 

1./ A megállapodás „VI. Felelősségi rend” fejezet 1. pont a) pontjában szereplő „Zarka 
Miklósné főelőadó” szövegrész helyébe „Sára Erika vezető-főtanácsos” szöveg lép. 

2./ A megállapodás „VI. Felelősségi rend” fejezet 2. pont b) pontjában szereplő „Zarka 
Miklósné főelőadó” szövegrész helyébe „Kovács Kornélia főelőadó” lép. 

3./ A megállapodás „VI. Felelősségi rend” fejezet 2. pont c) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„c) Érvényesítő: 
Kovács Kornélia főelőadó 



Horváth Csilla előadó” 

4./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 
megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

Az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó döntés meghozatalát követően az 
elnök javasolja, hogy a testület állapítsa meg, hogy a szervezeti és működési szabályzat nem 
igényel módosítást. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5/2018. (I. 26.) számú határozata a 
szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról.  

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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 2018. 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. Kiemeli, hogy 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 2018. 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 6/2018. (I. 26.) számú határozata a 
2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. 



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. 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 7/2018. (I. 26.) 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 jóvá hagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

6./ Az általános iskolai felvételt biztosító állami fenntartású általános iskola körzetével 
kapcsolatos egyetértési jog biztosítása. 
Előadó: Orsós János elnök 

Kiegészítés: 



Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak véleményezési 
joga van az általános iskolai felvételi körzetek tervezetével kapcsolatban. Elmondja, hogy a 
Kaposvári Járási Hivatal megküldte a felvételi körzetek tervezetét, mely szerint az Belegben 
lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező alsó tagozatos általános iskoláskorú gyermekek 
körzeti iskolája Belegben, a felső tagozatos általános iskoláskorú gyermekeké pedig Kutason 
van. Javasolja, hogy a testület értsen egyet a felvételi körzetek tervezetével. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 8/2018. (I. 16.) számú határozata a 
tervezett felvételi körzetének véleményezéséről. 

1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala által előkészített, az alsó 
tagozat esetében a Révkomáromi János Általános Iskola Belegi Telephelye (7543 
Beleg, Kossuth L. utca 81.), a felső tagozat esetében pedig a Révkomáromi János 
Általános Iskola (7541 Kutas, Petőfi S. utca 82.). tervezett felvételi körzeteiről szóló 
tervezetet megtárgyalta, és azzal egyetért. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalához továbbítsa. 

Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: Orsós János elnök 

7./ Egyéb ügyek. 

Orsós János elnök a 2018-ban megvalósítandó, tervezett programokra tesz javaslatot. 

a) Egyesület támogatása: 

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Beleg Polgáraiért Egyesület levelet írt a nemzetiségi 
önkormányzatnak, hogy a lehetőségeihez képest támogassa az egyesület működését. 
Javasolja, hogy 30.000 Ft összeggel támogassa a nemzetiségi önkormányzat az egyesület 
működését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 9/2018. (I. 26.) számú határozata 
egyesület támogatásáról.  



1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 30.000 Ft 
összeggel támogatja a Beleg Polgáraiért Egyesület működését, melyet a feladatalapú 
támogatás terhére biztosít.  

2./ A képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy az egyesület vezetőjét tájékoztassa 
arról, hogy a támogatás összegével a nemzetiségi önkormányzat nevére kiállított 
számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

b) Ösztöndíj biztosítása a jó tanuló roma gyermekeknek: 

Orsós János elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018. évben is biztosítsa a jó 
tanuló roma gyermekek számára ösztöndíj adását augusztus hónapban. Javasolja, hogy 
100.000 Ft összeget határoljanak el az ösztöndíj biztosítására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 10/2018. (I. 26.) számú határozata 
ösztöndíj biztosításáról. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a jó 
tanuló roma gyermekek ösztöndíj nyújtásával történő támogatásával. Az ösztöndíjak 
biztosítására 100.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

c) Sport-nap megszervezése roma gyermekek számára: 

Orsós János elnök javasolja, hogy április hónapban a hátrányos helyzetű roma gyermekek 
számára a nemzetiségi önkormányzat szervezzen sportnapot. Javasolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat a program megtartásához 350.000 Ft összeget különítsen 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 11/2018. (I. 26.) számú határozata 
sport-nap megszervezéséről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a 
hátrányos helyzetű roma gyermekek számára sport-nap megszervezésével, a programok 
megtartásához 350.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

d) Programokon való részvétel költsége: 

Orsós János elnök elmondja, hogy mivel a nemzetiségi önkormányzat sok meghívást kap 
egyéb szervezetektől különféle programokra, véleménye szerint valamekkora összeget el 
kellene határolnia az önkormányzatnak, amely fedezi a részvétellel összefüggő kiadásokat. 
Javasolja, hogy programonként 20.000 Ft összeget, de összesen 100.000 Ft-ot határoljanak el 
a programokon való részvételre. 

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 12/2018. (I. 26.) számú határozata 
programokon való részvétel költségének biztosításáról. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete az egyes programokon 
való részvételre 20.000 Ft összeget, de összesen 100.000 Ft összeget határol el, a 
feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

e) Nőnapra képeslap küldése: 

Kovács Lajos elnök-helyettes javasolja, hogy a Beleg községben élő roma nőknek a 
nemzetiségi önkormányzat, nőnap alkalmából küldjön egy köszöntő képeslapot. 

Orsós János elnök egyet ért az elnök-helyettes javaslatával és azt szavazásra bocsátja. 

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



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 13/2018. (I. 26.) számú határozata 
nőnapra képeslap küldéséről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete egyet ért a Belegben 
élő roma nők nőnapi köszöntésével. A köszöntéshez szükséges képeslapok 
biztosítására 30.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

f) Somogyi Hírlap előfizetésének megtárgyalása: 

Orsós János elnök tájékoztatást ad arról, hogy a korábbi döntésüknek megfelelően előfizetett 
a Somogyi Hírlapra és ki is fizette az első félévi díjat. Javasolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat 2018. második félévére is fizessen elő a Somogyi Hírlapra. 

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 14/2018. (I. 26.) számú határozata 
hírlap előfizetéséről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete egyet ért a Somogyi 
Hírlap 2018. második félévére történő előfizetésével. Az előfizetés díját, azaz 19.140 
Ft összeget, a működési támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

g) Roma anyanyelvi tábor megszervezése: 

Orsós János elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat minden 
évben szervez kirándulást a Balatonra, a Belegben élő romák részvételével. Javasolja, hogy 
2018-ban roma anyanyelvi tábort szervezzenek, roma gyermekek számára, és erre 400.000 Ft 
összeget határoljanak el. 

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 15/2018. (I. 26.) számú határozata 
roma anyanyelvi tábor megszervezéséről. 



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete egyet ért a roma 
anyanyelvi tábor július hónapban történő megszervezésével. A kirándulásra 400.000 Ft 
összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

h) Csatkai zarándoklat megszervezése: 

Orsós János javasolja, hogy 2018. szeptember hónapban szervezzenek egy kirándulást 
Csatkára, a Roma Kereszthez. Javasolja, hogy a kirándulás megszervezéséhez a nemzetiségi 
önkormányzat 200.000 Ft összeget határoljon el. 

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 16/2018. (I. 26.) számú határozata 
csatkai zarándoklat megszervezéséről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete egyet ért a Csatkai 
zarándoklat megszervezésével, melynek költségét, 200.000 Ft összeget a feladatalapú 
támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

i) Roma Mikulás-napi rendezvény megszervezése: 

Orsós János elnök elmondja, hogy már hagyomány, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 
községben mikulás-napi programot szervez a gyermekeknek. Javasolja, hogy 2018-ban is 
szervezzék meg a mikulás-napot roma gyermekek számára. 
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 17/2018. (I. 26.) számú határozata 
roma mikulásnapi rendezvény megszervezéséről. 



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete egyet ért a roma 
mikulás-napi ünnepség 2018. december hónapban történő megszervezésével, ennek 
költségét, azaz 300.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

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 18/2018. (I. 26.) 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


