
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. augusztus 27.-

án (kedden) 17.00 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 26/2019. (VIII. 27.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Roma Családi Nap szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Orsós János elnök 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Roma Családi Nap szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Orsós János elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. szeptember hónapban a nemzetiségi 

önkormányzat roma családi napot kíván szerezni a településen élő hátrányos helyzetű roma 

családoknak. Kiemeli, hogy vetélkedők, roma táncbemutató és egyéb programok is 

szerepelnének a családi napon. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a roma családi 

nap megtartásához 400.000 Ft összeget határoljon el, 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 27/2019. (VIII. 27.) számú 

határozata roma családi nap szervezéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a belegi hátrányos 

helyzetű roma családok „Roma Családi Napot” szervez 2019. szeptember hónapban.  



A képviselő-testület program szervezésének költségét, 500.000 Ft összeget a 

feladatalapú támogatás terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Orsós János elnök 

 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

Az elnök-helyettes emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat körülbelül 

négy évvel ezelőtt vásárolt egy szegélynyírót és egy fűnyírót annak érdekében, hogy a 

hátrányos helyzetű roma családoknak segítséget nyújtsanak a fűnyíráshoz. Elmondja, hogy 

mind a két gép elhasználódott és felújításra szorul. Kiemeli, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke jelezte, hogy szeretné megvásárolni a két gépet 70.000 Ft összegért. 

Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat az elhasználódott és felújításra szoruló két gépet 

70.000 Ft összegért értékesítse.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 28/2019. (VIII. 27.) számú 

határozata gépek értékesítéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, hogy az 

MTD 51 típusú fűnyírót 20.000 Ft összegért, és a fűkaszát 50.000 Ft összegért 

értékesíti, elhasználódás miatt. 

 

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 29/2019. (VIII. 27.) 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 


