
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. december 16.-

án (hétfőn) 12 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Károlyi Zsolt elnök és Károlyi Zoltán elnök-helyettes, valamint a jelenléti ív 

szerinti 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 a közmeghallgatásos 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 58/2019. (XII. 16.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A karácsonyi játszóház szervezéséhez szükséges költség jóváhagyása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

2./ A karácsonyi műsor szervezéséhez szükséges költség jóváhagyása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

3./ A nemzetiségi önkormányzat irodájába szükséges eszközök megvásárlása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

4./ A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítése. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

1./ A karácsonyi játszóház szervezéséhez szükséges költség jóváhagyása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Károlyi Zsolt elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntést hoztak a 

karácsonyi játszóház szervezéséről. Elmondja, hogy a játszóházban a nemzetiségi 

önkormányzat a résztvevő gyermekeknek biztosította az ellátást. Javasolja, hogy a karácsonyi 

játszóház szervezéséhez szükséges 33.000 Ft összeget, a testület hagyja jóvá.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 59/2019. (XII. 16.) számú 

határozata karácsonyi játszóház szervezéséhez szükséges költségről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a karácsonyi 

játszóházban a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásának költségét 33.000 Ft összeget, 

a feladatalapú támogatás terhére jóváhagyja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

2./ A karácsonyi műsor szervezéséhez szükséges költség jóváhagyása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2019. december 22-én karácsonyi műsort 

szerveznek a Kultúrházban. Javasolja, hogy a testület a karácsonyi műsor szervezéséhez 

30.000 Ft összeget hagyjon jóvá, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 60/2019. (XI. 16.) számú határozata 

karácsonyi műsor szervezéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a 2019. december 22. napján, a Kultúrházban megrendezésre kerülő karácsonyi 

műsor szervezésének költségét, 30.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

3./ A nemzetiségi önkormányzat irodájába szükséges eszközök megvásárlása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

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

használt irodába szükség volt egy hősugárzóra, illetve irodaszereket is kellett vásárolni. 

Javasolja, hogy a testület a hősugárzó költségét, azaz 15.000 Ft összeget, valamint az 

irodaszer 46.000 Ft összegű költségét a működési támogatás terhére biztosítsa. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 61/2019. (XII. 16.) számú 

határozata irodába szükséges eszközök biztosításáról. 



Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat által használt irodába a hősugárzó 15.000 Ft 

összegű költségét, valamint az irodaszer 46.000 Ft összegű költségét a működési 

támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

4./ Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítéséről. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 38. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő 

megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 

felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 

képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének minden tagja, az előírt határidőre eleget tett a köztartozásmentes 

adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak megfelelően, 

melyről igazolás is becsatolásra került. 

 

Károlyi Zsolt elnök javasolja a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 

felvételi kötelezettségéről szóló tájékoztató tudomásul vételét. 

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 62/2019. (XII. 16.) számú 

határozata köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettség 

igazolásáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 

tájékoztatóját, amely szerint a képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak 

megfelelően eleget tett a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi 

kötelezettségének, jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

Az elnök az ülés végén 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 63/2019. (XII. 16.) számú 

határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 



A testület a közmeghallgatásos 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, a 

közmeghallgatásos ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Károlyi Zsolt       Károlyi Zoltán 

     elnök        jkv. hitelesítő 


