
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 
Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15.-én a 
Községházán 13 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária 
képviselő, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Dorogi László a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatala részéről és Veszner József címzetes főjegyző.  
 
Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. 
 
Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 3 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 
 
A napirendi javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
3./ Szándéknyilatkozat adása a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a 

nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” című projektben való 
részvételről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
4./ Egyéb ügyek 

 
 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. 
 
Kiegészítés nincs. 
Kérdések: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester kérdésére válaszolva a polgármester elmondja, hogy a 
Művelődési Ház részleges felújítása befejeződött, a befejezési határidő június vége volt. 
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Hozzászólás nincs. 
 
Az írásos határozati javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról.   

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű 
megszüntetésével elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

b) Két ülés közti tevékenység. 
A napirend ezen részében a polgármester a közfoglalkoztatás helyzetét ismerteti. 

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az írásos határozati javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő határozatot hozza: 

 
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata a két ülés közti tevékenységről.   

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2014 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Major Mária képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
Bizottsága javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata a féléves költségvetési beszámolóról.   

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének – benne az óvoda 
költségvetésének – első félévi végrehajtásáról szól beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
 
3./ Szándéknyilatkozat adása a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása 
a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” című projektben való 
részvételről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztat arról, hogy a kistérségi társulási ülésen a projekt indítását 
jóváhagyták. 
 
Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
Reméli, hogy nem fölöslegesen kidobott pénz lesz a projekt költsége. 
 
Az írásos határozati javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata szándéknyilatkozat megtételéről.   
 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagyatád Város 
Önkormányzat által benyújtandó pályázattal a „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” című, 
Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” elnevezésű 
ÁROP-1.A.3-2014 azonosító számú pályázati konstrukcióra, kinyilvánítja  a 
projektben való részvételi szándékát. 
 
Határidő: 2014. szeptember 19. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester (szándéknyilatkozat megküldéséért) 
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4./ Egyéb ügyek 
 
E napirend keretében a polgármester a következő évek feladataként említi meg a Jónás-ház 
felújítását, ott könyvtár kialakítását, valamint a Művelődési Ház felújításának folytatását. 
 
Tekintettel a munkaterv szerinti utolsó ülésre, megköszöni a képviselő-testület tagjainak 
lelkiismerete és eredményes munkáját. 
 
 

Kmf. 
 
 

 Tamás Csaba  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző 


