
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. március 29.-
én (kedden) 16 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott 
nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Orsós János elnök, Kovács Lajos és Károlyi Albert nemzetiségi képviselők, a 
jelenléti ív szerinti meghívottak közül Horváth Lászlóné a Belegi Helyi Választási Bizottság 
elnöke és dr. Varga Katalin jegyző. 

Orsós János elnök köszönti a megjelent képviselőtársait, a Helyi Választási Bizottság elnökét 
és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

Orsós János elnök felkéri Horváth Lászlónét, hogy Károlyi Albert részére adja át a 
megbízólevelet. 
/A megbízólevél átadása megtörténik./ 

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület minden tagja jelen 
van, az ülést megnyitja. 

Javasolja, hogy folytassák az ülést a testületbe újonnan bekerült nemzetiségi önkormányzati 
képviselő eskütételével. Kéri, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. Előmondásával Károlyi 
Albert az alábbi esküt teszi le: 

"Én .......................................... (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti 
roma nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem 
ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat 
megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához 
híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit 
képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és 
fejlesztésén fogok fáradozni. 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!" 

Az eskü kivételét követően felkéri a testületi tagokat az esküokmány aláírására, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítja, hogy az esküt Károlyi Albert letette. 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 15/2016. (III. 29.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 



1. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnök-helyettesének megválasztása. 
Előadó: Orsós János elnök 

2. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. 
Előadó: Orsós János elnök 

3. Egyéb ügyek. 

1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnök-helyettesének megválasztása. 
Előadó: Orsós János elnök 

Az elnök elmondja, hogy Dombai Péter 2016. március 18-i keltezéssel lemondó nyilatkozatot 
juttatott el személyéhez. A megbízatás megszűnésének időpontja az írásbeli nyilatkozat 
átvételének napja, azaz 2016. március 21.-e. Dombai Péter helyére Károlyi Albert került, aki a 
2014-es választásokon a nyolcadik legtöbb szavazatot kapta. Mivel Dombai Péter volt a 
nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettese, új személyt kell erre a pozícióra választani. 
Orsós János elnök-helyettesnek javasolja megválasztani Kovács Lajos nemzetiségi képviselőt, 
aki megválasztása esetén a feladatot vállalja. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. 

Mivel más javaslat nem hangzik el, a javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint 
határoz: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 16/2016. (III. 29.) számú 
határozata elnök-helyettes megválasztásáról. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács 
Lajost a nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Orsós János elnök 

2./ Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. 
Előadó: Orsós János elnök 

Az elnök tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
szerint a testület tagjainak a megválasztástól számított 30 napon belül, majd ezt követően 
minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot kell tenni, melyhez csatolni kell a velük közös 
háztartásban élő házastárs vagy élettárs, valamint gyermek vagyonnyilatkozatát is. A 
vagyonnyilatkozat megtételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig a képviselő nem 
gyakorolhatja képviselői jogait, nem részesülhet tiszteletdíjban, költségtérítésben. Bizottság 
hiányában a vagyonnyilatkozatokat két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. Javasolja a 
feladatra Károlyi Albert és Kovács Lajos kijelölését. 



Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A jegyző arra hívja fel a figyelmet, hogy a testületbe újonnan bekerült képviselőnek a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba is fel kell vetetnie magát. Ehhez ügyfélkaput kell 
nyitni. Elmondja, hogy amennyiben az ügyfélkaput a képviselő megnyittatta az 
okmányirodában, az adatbázisba való felvételhez segítséget nyújt az önkormányzatnál 
dolgozó ügyintéző. 

A kijelölésre vonatkozó javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 17/2016. (III. 29.) számú 
határozata vagyonnyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó kijelölésről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére Károlyi Albert és Kovács Lajos 
testületi tagokat jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

3./ Egyéb ügyek. 

Kovács Lajos képviselő 

Elmondja, hogy az OTP-be is be kell menni, az aláírások rögzítése érdekében. 

Orsós János elnök 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy amint elkészül a jegyzőkönyv, annak 
másolatával be tudnak menni a bankba. 

Károlyi Albert képviselő 

Megköszöni a megbízást és elmondja, hogy minden tudását szeretné arra felhasználni, hogy 
tegyen valamit a cigányságért. Nem szeretne harcolni a már korábban megválasztott 
képviselőkkel, csak a véleményét szeretné elmondani. 



Orsós János elnök 

Az újonnan megválasztott képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy minden 
esetben a többségi szavazat dönt. Kiemeli, hogy a korábbi döntések már megszülettek, így pl. 
a sport-napot természetesen meg fogják tartani. 

Károlyi Albert képviselő 

Elmondja, hogy részt vett egy tanfolyamon Kisbajomban és nagyon tetszett neki, hogy 
zöldségeket termelnek eladásra.  
Véleménye szerint ösztönözni kell az embereket, hogy vessék el a kertjeiket. Ha nincs saját 
kertje valakinek, a nemzetiségi önkormányzatnak egy közös kertet kellene művelnie, ahol 
dolgozhatnának az emberek. 

Orsós János elnök 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy szociális szövetkezetet év elején lehet 
kialakítani, de véleménye szerint nem érné meg ezzel foglalkozni. Szükség lenne egy 
földterületre, azt körbe kellene keríteni és az őrzésre is oda kellene figyelni. Az is kérdéses, 
hogy a települési önkormányzat tudna-e földterületet biztosítani a nemzetiségi 
önkormányzatnak. 

Károlyi Albert képviselő 

Véleménye szerint példát kellene mutatni a cigányságnak. A nemzetiségi önkormányzat tagjai 
is elmennének kapálni, és megmutatnák az embereknek, hogy így is lehet élni. Elmondja, 
hogy ami a növények eladásából származna, azt el lehetne költeni szórakozásra. 

Orsós János elnök 

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat korábban adott csirkét az embereknek és 
vetőmagot is. Az ellenőrzés során azonban kiderült, hogy a csirkéket és a vetőmagokat is 
eladták. A „minden gyerek lakjon jól” programban kellene részt vennie a nemzetiségi 
önkormányzatnak. Véleménye szerint mindenkinek a saját kertjét kell megművelnie. 

Károlyi Albert képviselő 

Véleménye szerint jó ötlet lehet, hogy a nemzetiségi önkormányzat megtermeli a konyhakész 
terményt és minimális összegért eladná a rászoruló embereknek. 

Orsós János elnök 

Elmondja, hogy sok ember a saját kertjét sem műveli, hanem inkább másét elveszi. Kutason is 
volt olyan program, amit a képviselő úr mond, de ráfizetés lett a vége. 

Károlyi Albert képviselő 



Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatnak segítséget kellene nyújtani a szántáshoz 
és a vetőmag megvásárlásához. 

Orsós János elnök 

Elmondja, hogy jól ismeri a Belegben élőket, a fiatalok többsége az utcán heverészik, a 
kertekbe pedig méteres gaz van. A településen lévő munkanélkülieket az önkormányzat 
foglalkoztatja a közmunkaprogramok keretében, tehát a legtöbb embernek lenne 10.000 
forintja arra, hogy felszántassa a kertjét. 

Károlyi Albert képviselő 

Véleménye szerint le kell adni a büszkeségből és példát kell mutatni. 
Orsós János elnök 

Elmondja, hogy amennyiben valaki nem akar magán segíteni, azon nem is érdemes. 
Hangsúlyozza, hogy nagyon sokan cigarettáznak, amire havonta rengeteg pénz elmegy. 
Véleménye szerint nem érdemes olyan tevékenységgel foglalkozni, ami ráfizetés lenne. 

Károlyi Albert képviselő 

Problémaként említi, hogy a községben nagyon sok gyermek felügyelet nélkül játszik az 
utcán. Hangsúlyozza, hogy ebből könnyen baleset lehet. További gond, hogy nagyon sok 
kutya van az utcákon. 

Orsós János elnök 

Egyet ért a képviselő úr által elmondottakkal és kéri a jegyzőt, a polgármestert és a 
családgondozót, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Elmondja, hogy a felmerült problémát jelezni fogja Harkály Gyula és Jüngnlingné Bellai Aliz 
családgondozónak. 

Orsós János elnök 

Elmondja, hogy a MACIKA működése alatt sokkal több lehetősége volt a nemzetiségi 
önkormányzatoknak. Sajnos ez már nincs, a pályázatok el vannak rejtve az interneten, szinte 
lehetősége sincs pályázni a nemzetiségeknek. 

Károlyi Albert képviselő 

Véleménye szerint nagyon jó, hogy az önkormányzat sok közmunkást tud foglalkoztatni. 
Megjegyzi azonban, hogy nagyon kevés a közmunkások fizetése. Nem biztos, hogy azért nem 



szántatja fel valaki a kertjét, mert nem akarja, hanem véleménye szerint a többségnek nem jut 
rá. 

Orsós János elnök 

Véleménye szerint Belegben sokan nem akarják művelni a kertjüket. A legtöbben 
megvásárolják a krumplit, zöldséget, mert nem éri meg az anyagi ráfordítás. Erőszakkal nem 
lehet bevonni az embereket a munkába. Elmondja, hogy a legtöbb közmunkás nem is 
dolgozik annyit, amennyit kellene. Sok fiatal is van a közfoglalkoztatásba, ők el tudnának 
helyezkedni, de egyszerűen nem akarnak. 

Károlyi Albert képviselő 

Hangsúlyozza, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak kellene példát mutatni a cigányságnak. 
Azt is megmutathatnák, hogy hogyan kell kapálni. 

Orsós János elnök 

Elmondja, hogy több éven keresztül próbálkozott a nemzetiségi önkormányzat a csirkével és a 
vetőmaggal, de semmi eredménye nem lett. 

Károlyi Albert képviselő 

Elmondja, hogy vannak olyan alapítványok, amelyek a cigányságot akarják kiemelni. 
Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzat három tagja azért ül itt, hogy megmutassák 
az embereknek, hogy másként is lehet élni. Elmondja, hogy nagyon sok helyen élt az 
országban, volt olyan település, ahol az ő családja volt egyedül roma származású. Kezdetben 
köpködtek rájuk, de amikor az emberek látták, hogy ők is dolgoznak, segítettek nekik. 
Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatnak fejlődnie kell. A művelést picibe kellene 
elkezdeni és úgy terjeszkedni. Hangsúlyozza, hogy a polgármester biztos támogatná a 
nemzetiségi önkormányzatot, ha látja, hogy nem csak szórakozásra költik a pénzt.  

Orsós János elnök 

A képviselő által elmondottakkal kapcsolatban elmondja, hogy először az alapokat kellene 
megteremteni. Véleménye szerint, ha 10 belegi lakóst megkérdeznének, senki sem vállalná a 
kapálást. Ha valaki a saját területét nem tartja rendben, ő nem fog helyette kapálni. Elmondja, 
hogy amennyiben lesz lehetősége a nemzetiségi önkormányzatnak, fog segíteni a szántással és 
vetőmaggal. Hangsúlyozza, hogy a nemzetiségi önkormányzat a központi támogatást több 
részletben kapja, tehát nincs is lehetősége egyszerre több száz ezer forintot elkölteni. Ezen 
kívül tartalékolni sincs lehetősége, mert az adott évre kapott támogatást el kell költeni, azzal 
pedig el kell számolni.  

Károlyi Albert képviselő 



Elmondja, hogy aki nem veti el a földet, az önkormányzat elvonhatja a települési lakhatási 
támogatást.  

Orsós János elnök 

Elmondja, hogy az a lényeg, hogy aki elveti a kertjét, azt gondozza, és ne legyen gazba. Neki 
még tavalyi krumplija is van, a kertjét is mindig rendben tartja. Felmerül benne a kérdés, hogy 
milyen példa kellene még. 

Károlyi Albert képviselő 

Megkérdezi, hogy az idei évben is ad-e ösztöndíjat a nemzetiségi önkormányzat. 

Orsós János elnök 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy természetesen lesz ösztöndíj, és 
amennyiben a nemzetiségi önkormányzat költségvetése engedi, magasabb összeget is tudnak 
nyújtani. 

Károlyi Albert képviselő 

Megjegyzi, hogy a roma-nap tartásával nem ért egyet, mert az ilyen rendezvényekre sok 
idegen jön, és könnyen balhé lehet a vége. 

Orsós János elnök 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben a nemzetségi 
önkormányzat tart roma-napot, lesznek biztonsági őrök, akik meg fogják akadályozni a 
verekedést. Elmondja, hogy tervben van a tánccsoport újjáélesztése is. 

Károlyi Albert 

A tánccsoporttal kapcsolatban elmondja, hogy zenészt is tudna szerezni, ismer olyat aki, 
hagyományos hangszereken játszik. Véleménye szerint létre jöhetne egy táncosokból és 
zenészekből álló hagyományőrző együttes. 

Orsós János elnök 

Véleménye szerint a tánccsoportnak működnie kell, szervezés kérdése az egész.  

Kovács Lajos képviselő 



Az ösztöndíjjal kapcsolatban megjegyzi, hogy véleménye szerint a nemzetiségi 
önkormányzatnak már május hónapban döntenie kellene annak érdekében, hogy legyen elég 
idő a lebonyolításra. 

Orsós János elnök 

Véleménye szerint június hónapban is ráérnek dönteni, mert akkor is lesz másfél hónap a 
dokumentumok beszerzésére. 

Károlyi Albert képviselő 

Elmondja, hogy egy hétvégén csoportos szemétszedést kellene szerveznie a nemzetiségi 
önkormányzatnak, annak érdekében, hogy az emberek lássák, hogy a cigányok is képesek a 
szemétszedésre. Véleménye szerint a magyar embereknek jól esne, hogy a cigányok is 
akarnak tenni a környezetért. 

Orsós János elnök 

A képviselő szemétszedéssel kapcsolatos ötletét jónak tartja, véleménye szerint is meg lehetne 
hirdetni.  

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Lajos képviselő 
kijelölését. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 18/2016. (III. 29.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Kovács Lajos képviselőt 
jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós János elnök 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt, az ülést 
bezárja. 

Kmf. 

          Orsós János                             Kovács Lajos 
              elnök                                         jkv. hitelesítő


