
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. április 20.-án 
(pénteken) 8 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 22/2018. (IV. 20.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Orsós János elnök 

2. Egyéb ügyek. 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Orsós János elnök 

Az elnök részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot. Kiemeli, hogy a 2017. évi 
bevételek összege 1.776 ezer Ft, a kiadások összege pedig 1.320 ezer Ft, tehát van 
pénzmaradványa a nemzetiségi önkormányzatnak. Hangsúlyozza, hogy a 2018. évi 
feladatalapú támogatás összege már ismert, 646.676 Ft-ot kap az önkormányzat az idei évben. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Kovács Lajos képviselő 

Az elnök által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy tényeket tartalmaz az előterjesztés, 
megtörtént eseményeket, melyeken már nem lehet változtatni. 



Az elnök javasolja a 2017. 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 23/2018. (IV. 20.) számú határozata 
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. 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 2018-ban 
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 24/2018. (IV. 20.) 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 2018. július 27. 



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: 2018. június 15. 
Felelős: Orsós János elnök 

b) Sport-nap megtartása: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban már döntés született a Sport-nap 
megszervezéséről. Elmondja, hogy április 21.-én kerül sor ennek megtartására Arad-pusztán. 
Kiemeli, hogy közel 40 roma felnőtt és gyermek vesz részt a sport-napon, melyen egy roma 
nyelvi képzésre is sor fog kerülni. Javasolja, hogy a Sport-napról tartott tájékoztatót a testület 
fogadja el.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 25/2018. (IV. 20.) számú határozata 
balatoni kirándulás megszervezéséről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a Belegben 
élő roma felnőtt és gyermek lakosság részére szervezett Sport-napról szóló tájékoztató 
tudomásul veszi. 

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. Kiemeli, hogy Majzik Anikó osztályfőnök 
levélben kérte az önkormányzat támogatását a kaszói kirándulás megtartásához. Javasolja, 
hogy a testület biztosítson 40.000 Ft összegű támogatást a belegi általános iskola részére.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 26/2018. (IV. 20.) számú határozata 
belegi általános iskola támogatásáról. 



1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 40.000 
Ft összegű támogatást biztosít a Révkomáromi János Általános Iskola Belegi 
Telephelye részére a kaszói kirándulás megszervezésére, a feladatalapú támogatás 
terhére azzal, hogy Majzik Anikó pedagógus a támogatás összegével, a nemzetiségi 
önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

2./ A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről tájékoztassa Majzik Anikó 
pedagógust. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János 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 27/2018. (IV. 20.) 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


