
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. július 13.-án 

(hétfő) 13.00 órakor a Községházán megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Károlyi Zsolt elnök, Károlyi Zoltán elnök-helyettes, a meghívottak közül 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 30/2020. (VII. 13.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Roma Kulturális nap szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Roma Kulturális nap szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

2020. július 18-án Roma Kulturális napot szervez. Kiemeli, hogy a rendezvényen 

felelevenítik a roma hagyományokat, roma táncokkal, roma ételekkel és roma fellépőkkel. 

Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 1.000.000 Ft összeget határoljon el a Roma 

Kulturális nap szervezésére. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy jelenleg 2.173.417 Ft van a nemzetiségi önkormányzat 

számláján, ebből 660.000 Ft az elnyert támogatás összege, 948.621 Ft a működési támogatás 

és 564.796 Ft a feladatalapú támogatás összege.  



Kiemeli, hogy amennyiben 1.000.000 Ft elköltésre kerül, a 2020. évben programokra 

elkölthető összeg 400.000 Ft körül lesz. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az 

elmondottakat figyelembe véve hozzanak döntést. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 31/2020. (VII. 13.) számú határozata 

Roma Kulturális nap szervezéséről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

hagyományokat felelevenítő Roma Kulturális nap szervezéséhez 1.000.000 Ft összeget 

határol el, a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

Az egyéb ügyeken belül más téma nem hangzott el. 

 

 

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 32/2020. (VII. 13.) 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 


