
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. november 6.-

án (szerdán) 15.00 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Károlyi Zsolt elnök, Károlyi Zoltán elnök-helyettes és Csordás Szabolcs 

nemzetiségi képviselő, valamint a jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin 

jegyző. 

 

Károlyi Zsolt elnök köszönti a megjelent képviselőtársait és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület minden tagja jelen van, az 

ülést megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 43/2019. (XI. 6.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A mikulás-napi csomagok vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Kalányos Zsolt elnök 

 

2./ Irodaszerek vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Kalányos Zsolt elnök 

 

3./ Telefonkészülékek vásárlára vonatkozó döntés meghozatala. 

Előadó: Kalányos Zsolt elnök 

 

4./ Telefondíjak befizetésére vonatkozó döntés meghozatala. 

Előadó: Kalányos Zsolt elnök 

 

 

1./ A mikulás-napi csomagok vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Kalányos Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. december 6-án este, a Belegben 

lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező roma gyermekek számára mikuláscsomagokat visz. 

Kiemeli, hogy 180 fő roma gyermek él a településen, a csomagok költsége pedig 1.300 Ft. 

Javasolja, hogy a testület biztosítsa a mikuláscsomagok árát, azaz 234.000 Ft összeget a 

feladatalapú támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 



Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 44/2019. (XI. 6.) számú határozata 

mikuláscsomagok megvásárlásáról.  

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a Belegben lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező roma gyermekek részére 

mikuláscsomagot biztosít. A testület a mikuláscsomagok megvásárlásának költségét, 

azaz 234.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

2./ Irodaszerek vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Kalányos Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az újonnan alakult nemzetiségi önkormányzatnak 

irodaszerre van szüksége. Javasolja, hogy a testület biztosítson 20.000 Ft összeget az 

irodaszerek vásárlásához, a működési támogatás terhére.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 45/2019. (XI. 6.) számú határozata 

irodaszerek vásárlásáról.  

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges irodaszerek vásárlására 20.000 Ft 

összeget határol el, a működési támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

3./ Telefon vásárlására vonatkozó döntés meghozatala. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Károlyi Zoltán elnök-helyettes és Csordás 

Szabolcs nemzetiségi képviselő telefonkészüléke tönkre ment. Javasolja az elnök-helyettes és 

a nemzetiségi képviselő részére, személyenként 40.000 Ft összegig telefonkészülék 

vásárlásának biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



A javaslatot az elnök szavazásra bocsátja, és a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 46/2019. (XI. 6.) számú határozata 

telefonkészülék és telefonszám biztosításáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettese és nemzetiségi képviselője részére, 

személyenként 40.000 Ft összegig telefonkészülék vásárlást engedélyezi. A képviselő-

testület úgy határoz, hogy Károlyi Zsolt számhordozással, Csordás Szabolcs és 

Károlyi Zoltán pedig új telefonszám igénylésével lép át a Segesd Község 

Önkormányzata által biztosított zárt rendszerű szolgáltatás-csomagba. A képviselő-

testület a megvásárlásra kerülő készülékek összegét a működési támogatás terhére 

különíti el.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kalányos Zsolt elnök 

 

 

4./ Telefondíjak befizetésére vonatkozó döntés meghozatala. 

Előadó: Kalányos Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat az elnökének, elnök-helyettesének és 

nemzetiségi képviselőjének havi telefonszámlájából személyenként 5.000 Ft összeget térítsen 

meg, az a feletti részt pedig a képviselők befizetik a nemzetiségi önkormányzat 

házipénztárába. 

  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 47/2019. (XI. 6.) számú határozata 

telefondíj befizetéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete kötelezi Károlyi Zsolt 

elnököt, Károlyi Zoltán elnök-helyettest és Csordás Szabolcs nemzetiségi képviselőt, 

hogy a havonta felmerülő telefonköltségének 5.000 Ft feletti részét a roma nemzetiségi 

önkormányzat házipénztárába fizesse be. Felkéri a jegyzőt a díj befizetésére vonatkozó 

megállapodás elkészítésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Károlyi Zoltán elnök-helyettes 

kijelölését. 

 



A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 48/2019. (XI. 6.) számú határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Károlyi Zoltán elnök-

helyettest jelöli ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt, az ülést 

bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

         Károlyi Zsolt                            Károlyi Zoltán 

              elnök                                         jkv. hitelesítő 


