
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. március 18.-

án (szerda) 10.00 órakor a Községházán megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. 

 

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

Vámosi Róbertné polgármester és dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): 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 27/2020. (III. 18.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Rászoruló családok részére fertőtlenítőszer és gyógyszer vásárlása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

1./ Rászoruló családok részére fertőtlenítőszer és gyógyszer vásárlása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése 

következtében számos intézkedés lépett hatályba Beleg településen is. Elmondja, hogy a 

rászoruló családok éthordós rendszerben jutnak egyszeri meleg étkezéshez. Kiemeli, hogy az 

éthordók megfelelő tisztántartása érdekében fertőtlenítőszerre van szüksége a családoknak, 

illetve lázcsillapítóra is. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 120.000 Ft összeget 

határoljon el fertőtlenítőszer és gyógyszer megvásárlására, 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 28/2020. (III. 18.) számú határozata 

fertőtlenítőszer és gyógyszer vásárlásáról. 

 



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a belegi rászoruló családok részére fertőtlenítőszert és gyógyszert vásárol és oszt 

ki. A képviselő-testület a fertőtlenítőszer és a gyógyszerek költségét, azaz 120.000 Ft 

összeget, a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

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 29/2020. (III. 18.) 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 


