
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. augusztus 13.-
án (hétfőn) 13.00 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott 
nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Orsós János elnök és Kovács Lajos elnök-helyettes, valamint 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 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 28/2018. (VIII. 13.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pont: 

1. Beszámoló a balatoni kirándulásról. 
Előadó: Orsós János elnök 

2. Mikulásnapi ünnepség megtárgyalása. 
Előadó: Orsós János elnök 

1./ Beszámoló a balatoni kirándulásról. 
Előadó: Orsós János elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2018. július 21.-én balatoni kirándulást 
szerveztek a belegi hátrányos helyzetű roma családoknak. Kiemeli, hogy a kiránduláson kb. 
10 roma család vett részt. Elmondja, hogy a közösségformálás szempontjából nagyon 
lényegesek az ilyen kirándulások. Kiemeli, hogy év elején döntött a testület a balatoni 
kirándulás megszervezéséről, azonban akkor, nem határoltak el összeget. Tájékoztatást ad 
arról, hogy a balatoni kirándulás kb. 311.000 forintba került. Javasolja a balatoni 
kirándulásról szóló beszámoló elfogadását, illetve a kirándulás költségének utólagos 
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 29/2018. (VIII. 13.) számú 
határozata balatoni kirándulásról szóló beszámolóról. 

1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a belegi hátrányos 
helyzetű roma családoknak szervezett balatoni kirándulásról szóló beszámolót 
elfogadja.  

2./ A képviselő-testület a balatoni kirándulás 310.685 Ft összegű költségvetését utólag 
jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

2./ Mikulásnapi ünnepség megtárgyalása. 
Előadó: Orsós János elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat minden évben 
megszervezi a községben a mikulásnapi ünnepséget, melyen hátrányos helyzetű roma 
gyermekek vehetnek részt. Elmondja, hogy a tavalyi évhez képest több pénz áll 
rendelkezésre, ezért javasolja, hogy a mikulásnapi ünnepségre 500.000 Ft összeget határoljon 
el a testület, a feladatalapú támogatás terhére.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 30/2018. (VIII. 13.) számú 
határozata mikulásnapi ünnepség megszervezéséről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, hogy a 
belegi hátrányos helyzetű roma gyermekek számára 2018. decemberében mikulásnapi 
ünnepséget szervez. A testület a mikulásnapi ünnepség megszervezéséhez 500.000 Ft 
összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

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 31/2018. (VIII. 13.) 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


