
J e g y z ő k ö n y v 

 

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

én (szerdán) 13 órakor a Községházán megtartott közmeghallgatásos üléséről. 

 

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

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

jegyző. 

Az ülésen jelen van 3 fő belegi lakós. 

 

Károlyi Zsolt elnök köszönti Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

közmeghallgatásos ülésén megjelent képviselőtársait és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

 

Megállapítja, hogy a közmeghallgatásos 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 49/2019. (XI. 27.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

3./ Együttműködési megállapodások kötésének kezdeményezése. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

4./ Ruhaadomány-osztásban való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

5./ Karácsonyi játszóház szervezésében való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

6./ Karácsonyi műsor szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

7./ Felzárkóztató tanfolyamban való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 



Kiegészítés: 

 

Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 

szükséges módosítások kerültek átvezetésre, a testület döntéseinek megfelelően. Mind a 

kiadások, mind a bevételek ismertek, ennek megfelelően módosultak az előirányzatok.  

Az elnök javasolja a 2019. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 50/2019. (XI. 27.) számú határozata 

a 2019. évi költségvetés módosításáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 2019. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő adatok, tényeken alapulnak. Kiemeli, 

hogy a bevételeket és a kiadásokat mutatja be az anyag, melyek 2019. szeptember 30. napjáig 

teljesültek. Elmondja, hogy az előterjesztés szerinti anyagból látszik, hogy mennyit költött a 

nemzetiségi önkormányzat a harmadik negyed év végéig. Javasolja a beszámoló előterjesztés 

szerinti elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 51/2019. (XI. 27.) számú határozata 

a 2019. évi költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetés harmadik 

negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

 



3./ Együttműködési megállapodások kötésének kezdeményezése. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

megkezdte az együttműködési megállapodás kötését. Kiemeli, hogy a környező települések 

roma önkormányzataival, a települési óvodával, a családsegítő szolgálattal, a rendőrséggel és 

más intézményekkel és szervekkel is szeretnének a jövőben együttműködni. Javasolja az 

együttműködési megállapodások kötésére vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételét. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 52/2019. (XI. 27.) számú határozata 

együttműködési megállapodások kötéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért az 

együttműködési megállapodások kötésének szükségességével, és törekedni fognak a 

tényleges együttműködésre a roma önkormányzatokkal, a települési óvodával, a 

családsegítő szolgálattal, a rendőrséggel és más szervezettel. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

4./ Ruhaadomány-osztásban való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a családsegítő szolgálattal közösen 

ruhaadományt osztanak a rászoruló roma személyeknek. Elmondja, hogy a ruhaadomány 

osztására december hónapban kerül sor. Javasolja a testület egyetértését a ruhaadomány-

osztásban való részvétel tekintetében. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 53/2019. (XI. 27.) számú határozata 

ruhaadomány-osztásban való részvétel. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a családsegítő szolgálattal együttműködve ruhaadományt osztanak a településen 

élő hátrányos helyzetű roma személyeknek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 



5./ Karácsonyi játszóház szervezésében való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a települési önkormányzat karácsonyi 

játszóházat szervez, és a szeretné, ha a szervezésben a nemzetiségi önkormányzat is részt 

venne. Kiemeli, hogy a legfontosabb cél az, hogy a településen élő roma gyermekek közül 

sokan részt vegyenek a játszóházban. Javasolja a testület egyetértését a karácsonyi játszóház 

szervezésében való részvétel tekintetében. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 54/2019. (XI. 27.) számú határozata 

karácsonyi játszóház szervezésében való részvételről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a 2019. december 14. napján, a Kultúrházban megrendezésre kerülő karácsonyi 

játszóház szervezésében együttműködnek a települési önkormányzattal annak 

érdekében, hogy elősegítsék a településen élő hátrányos helyzetű roma gyermekek 

programban való részvételét.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

6./ Karácsonyi műsor szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. december 22-én karácsonyi műsort 

szerveznek a Kultúrházban. Kiemeli, hogy a rendezvényen roma gyermekek mondanak 

verseket és énekelnek. Javasolja a testület egyetértését a karácsonyi műsor szervezése 

tekintetében. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 55/2019. (XI. 27.) számú határozata 

karácsonyi műsor szervezéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a 2019. december 22. napján, a Kultúrházban megrendezésre kerülő karácsonyi 

műsoron roma gyermekek lépnek fel karácsonyi dalokkal és versekkel.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 



7./ Felzárkóztató tanfolyamban való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szomszédos Kutas településen 

felzárkóztató tanfolyamot szereznek a nyolc osztály megszerzése érdekében. Elmondja, hogy 

Beleg településről 10 fő vehet részt a tanfolyamon. Javasolja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat keressen a településen élők közül olyan 10 fő személyt, akinek szüksége van a 

nyolc osztály megszerzésére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 56/2019. (XI. 27.) számú határozata 

felzárkóztató tanfolyam szervezésében való részvételről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy részt vesz a Kutas településen induló felzárkóztató tanfolyam szervezésében, 10 

olyan belegi személy felkutatásával, akinek hiányzik az általános iskolai 

bizonyítványa.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

Károlyi Zsolt elnök 

 

Megkérdezi, hogy a közmeghallgatásos ülésen megjelent belegi lakósoknak van-e kérdése, 

hozzászólása. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás a megjelentek részéről nem hangzott el, az elnök a 

közmeghallgatásos ülés végén 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 57/2019. (XI. 27.) számú határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a közmeghallgatásos 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, a 

közmeghallgatásos ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Károlyi Zsolt       Károlyi Zoltán 

     elnök        jkv. hitelesítő 


