
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. március 9.-én 

(hétfő) 15.00 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Károlyi Zsolt elnök, Károlyi Zoltán elnök-helyettes, a meghívottak közül 

Vámosi Róbertné polgármester és dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazolatlan): Csordás Szabolcs nemzetiségi képviselő. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület 2 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 16/2020. (III. 9.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A Belegi Pitypang Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A Belegi Pitypang Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Károlyi Zsolt elnök ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést, és az írásos határozati 

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 17/2020. (III. 9.) számú határozata a 

Belegi Pitypang Óvoda beíratási körzetéről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyet ért azzal, hogy a Belegi 

Pitypang Óvoda beíratási körzete Beleg község közigazgatási területe legyen. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 



2./ Egyéb ügyek. 

 

a) Beszámoló számítógépes tanfolyam szervezéséről: 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat számítógépes 

tanfolyamot szervezett, melyen 15 roma személy vett részt a településről. Kiemeli, hogy 

nagyon hasznos a tanfolyam. Javasolja a számítógépes tanfolyam szervezéséről szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 18/2020. (III. 9.) számú határozata 

számítógépes tanfolyam szervezéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat által szervezett, 15 fő roma személy részvételével 

megvalósult számítógépes tanfolyamról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

b) Beszámoló jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyam szervezésében való 

részvételről: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat részt vett a 

Rinyabesenyő településen megtartásra kerülő, B kategóriás jogosítvány megszerzésére 

irányuló tanfolyam szervezésében. Elmondja, hogy Beleg településről 2 fő roma személyt 

szerveztek be a tanfolyamba. Javasolja a jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyam 

szervezéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 19/2020. (III. 9.) számú határozata 

jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyam szervezéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Rinyabesenyőn megtartásra kerülő, jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyam 

szervezésében való részvételről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 



c) Beszámoló kézműves délután megtartásáról: 

 

Károlyi Zsolt elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 

települési önkormányzattal közösen 2020. március 6-án kézműves délutánt tartott. Elmondja, 

hogy március 15-ei ünnephez kapcsolódóan készítettek díszeket, kokárdákat. Kiemeli, hogy 

körülbelül 15 fő roma gyermek vett részt a programon. Javasolja a kézműves délutánról szól 

beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20/2020. (III. 9.) számú határozata 

jogosítvány megszerzésére irányuló tanfolyam szervezéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. 

március 6-án megrendezésre kerülő, 15 fő roma gyermek részvételével megvalósult 

kézműves napról szóló beszámoló elfogadását.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

d) Beszámoló laptop megvásárlásáról: 

 

Károlyi Zsolt elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntés született laptop 

vásárlásáról. Elmondja, hogy a laptop megvásárlásra került. Kiemeli, hogy az 

információáramlás szempontjából nagyon fontos a laptop megléte. Javasolja a laptop 

megvásárlásáról szóló beszámoló elfogadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 21/2020. (III. 9.) számú határozata 

laptop megvásárlásáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi 

önkormányzat működéséhez szükséges laptop megvásárlásáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

 

 



e) Festékpatron vásárlásának jóváhagyása: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

nyomtatójából kifogyott a festékpatron. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 

működési támogatás terhére vásároljon a nyomtatóba festékpatront, és erre 20.000 Ft összeget 

határoljon el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2020. (III. 9.) számú határozata 

festékpatron vásárlásáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a működési támogatás terhére a nyomtatóba festékpatront vásárol. A testület a 

festékpatron vásárlásához 20.000 Ft összeget határol el.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

f) A nemzetiségi önkormányzat által használt iroda kifestése: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat által 

használt iroda falát le kellene festeni, mivel a jövőben ott tartják a számítógépes tanfolyamot. 

Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a működési támogatás terhére vásárolja meg a 

felújításhoz szükséges anyagokat, és erre 20.000 Ft összeget határol el.   

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 23/2020. (III. 9.) számú határozata 

irodahelyiség felújításáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat által használt irodahelyiséget felújítja. A képviselő-

testület a felújításhoz szükséges anyag megvásárlásához 20.000 Ft összeget határol el, a 

működési támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

 

 



g) Internet előfizetés megrendelése: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat által 

használt irodába szükség lenne internet-hozzáférésre. Javasolja az internet-bekötés 

megrendelését, és év végéig az internet használat díjának kifizetését. Kiemeli, hogy az 

internet bekötése, illetve az internet díja év végéig körülbelül 50.000 Ft-ba kerülne.  

 

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 24/2020. (III. 9.) számú határozata 

internetelőfizetésről. 

 

1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete felhatalmazza az 

elnököt, hogy a nemzetiségi önkormányzat által használt irodahelyiségbe megrendelje 

az internet-bekötést. 

 

2./ A képviselő-testület az internet-bekötésre, valamint 2020. december 31. napjáig az 

internet-előfizetés díjára 50.000 Ft összeget határol el, a működési támogatás terhére. 

 

úgy határoz, hogy mikrofon és hozzá tartozó állvány vásárlásához 50.000 Ft összeget 

határol el, a feladatalapú támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

h) Nemzetiségi képviselő felszólítása: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Csordás Szabolcs nemzetiségi 

képviselő már második alkalommal nem jelent meg a testületi ülésen, és nem is jelezte 

távolmaradását. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat szólítsa fel Csordás Szabolcs 

nemzetiségi képviselőt a rendelkezésére bocsátott telefonkészülék és SIM kártya 

visszaadására.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 25/2020. (III. 9.) számú határozata 

nemzetiségi képviselő felszólításáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, hogy 

mivel Csordás Szabolcs nemzetiségi képviselő ténylegesen nem vesz részt a 

nemzetiségi önkormányzat tevékenységében, ezért felszólítja a rendelkezésére 

bocsátott telefonkészülék és SIM kártya visszaadására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 



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

kijelölését.  

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 26/2020. (III. 9.) 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 
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