
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. október 19.-én 

(hétfőn) 14.00 órakor a Községházán megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Károlyi Zsolt elnök, 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 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 41/2020. (X. 19.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Roma Családi Nap szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

2./ Adventi játszóház szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

3./ Pályázatírás költségének biztosítása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

1./ Roma Családi Nap szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy október hónapban a nemzetiségi 

önkormányzat szeretne szervezni egy roma családi napot, amely keretében horgászversenyre 

kerülne sor, egy közeli tóparton. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat vállalja a 

napijegyek, az útiköltség és a vendéglátás költségének megtérítését. Javasolja a roma családi 

nap szervezéséhez 250.000 Ft jóváhagyását, 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 42/2020. (X. 19.) számú határozata 

roma családi nap szervezéséről. 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a Roma Családi Nap szervezéséhez 250.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú 

támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

2./ Adventi játszóház szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy november végén a nemzetiségi 

önkormányzat adventi játszóházat szervez a Belegben élő roma gyermekek számára, az ünnepre 

való felkészülés jegyében. Javasolja az adventi játszóház szervezéséhez 100.000 Ft 

jóváhagyását, 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 43/2020. (X. 19.) számú határozata 

adventi játszóház szervezéséről. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a Roma Családi Nap szervezéséhez 250.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú 

támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

3./ Pályázatírás költségének biztosítása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a ROMA-NEMZ-TAB-20 elnevezésű 

pályázat benyújtása, valamint a konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram 

pályázatának benyújtását a pécsi székhelyű Jobb Jövőért Egyesület vállalta bruttó 146.000 Ft 

összegért. Kiemeli, hogy mivel mindkét pályázat sikeres volt, a pályázatírás költségét el kell 

utalni az egyesületnek. Javasolja a pályázatírás költségének működési támogatás terhére történő 

biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



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

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 44/2020. (X. 19.) számú határozata 

pályázatírás költségének biztosításáról. 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy a Jobb Jövőért Egyesület (Pécs, Bokai J. utca 31.) részére, a működési támogatás 

terhére biztosítja a bruttó 146.000 Ft összegű pályázati írás költségét. 

 

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 45/2020. (X. 19.) 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 
 


