
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. szeptember 

14.-én (hétfő) 13.45 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 33/2020. (IX. 14.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti 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 34/2020. (IX. 14.) számú határozata 

a 2020. évi költségvetés módosításáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 2020. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

bevételeket és a kiadásokat mutatja be az anyag, melyek 2020. június 30. napjáig teljesültek. 

Véleménye szerint jól gazdálkodott a nemzetiségi önkormányzat az első félévben. Javasolja, 

hogy a testület fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

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

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 35/2020. (IX. 14.) számú határozata 

a költségvetés első félévi végrehajtásáról.  

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi költségvetés I. félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

Az egyéb ügyekben 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 36/2020. (IX. 14.) 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 


