
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10.-én 18 órai 

kezdettel a közösségi házban megtartott, soron következő nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Béla képviselők, a meghívottak 
közül Veszner József címzetes főjegyző és dr. Varga Katalin aljegyző. 

 
Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 
minden tagja jelen van, az határozatképes, az ülést megnyitja. Az írásos napirendi javaslatot 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következő 
napirendeket tárgyalja: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.10.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tisztségviselői 
tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  
 
2./ A 2015. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  
 
3./ A szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
4./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
5./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
6./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
8./ A 2015. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök  

 
9./ A gazdasági program elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 



10./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
11./ A belegi 0119 hrsz-ú külterületi, illetve zártkerti ingatlanok értékesítése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
12./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 
 
Kiegészítés nincs 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.10.) 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 polgármester beszámol az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Kiemeli a hamarosan 
induló közfoglalkoztatási programok jelentőségét, illetve tájékoztatja a testületet a 
programokban részt vevők számáról, valamint a programok jellegéről. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.10.) 
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./ A 2015. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  
 
Kiegészítés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy siralmasnak tűnik, a mérlegfőösszeg az elmúlt 
évekhez képest kb. 30 millióval kevesebb. Ez az év kínszenvedés lesz, nagyon oda kell 
figyelni a gazdálkodásra. 
 
Veszner József címzetes főjegyző 
 
Elmondja, hogy év közben lesz lehetőség működési támogatásra pályázatot benyújtani, ezt 
mindenképpen ki kell használnia az önkormányzatnak, akár többször is.  
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a „Jónás-féle” házra nem érdemes költeni, mert 
nagyon sokba kerülne. Fontos lenne azonban felújíttatni, hogy a könyvtárat oda lehessen 
költöztetni. A felújítás kb. 3-5 millió forintba kerülne, ezért majd pályázati lehetőséget kell 
keresni rá. Elmondja, hogy a jövőben a kultúrház további felújítását, a Jónás-féle ház 
felújítását, az orvosi rendelő és polgármesteri hivatal közötti kerítés felújítását kellene 
pályázatok útján megvalósítani. 
 
Veszner József címzetes főjegyző 
 
Felhívja a testület figyelmét, hogy 2015-ben az óvodai elhelyezés problémájára is gondolni 
kell, a férőhelybővítéssel kapcsolatban. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Elmondja, hogy az óvodai férőhellyel kapcsolatos probléma, csak szeptember hónapban fog 
felmerülni. Ami most előtér az óvodában, azt kapnák vissza csoportszobának, így a 
férőhelykérdés meg fog oldódni. Nem terveznek csoportbontást, mert a jövőben már nem lesz 
ennyi gyerek a kimutatások alapján. 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
Egyet ért a polgármester által elmondottakkal, véleménye szerint nem szabad az 
önkormányzatnak akkora költségbe verni magát, ami egy újabb óvodai csoport kialakításához 
kellene. Még azon az áron sem, hogy az alapító okiratban szereplő férőhely alapján kap az 
óvoda normatívát. 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
A normatívák között szereplő óvodapedagógus segítőkre kérdez rá. 
 



Veszner József címzetes főjegyző 
 
A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az óvodapedagógust segítők jelző, a 
dadákra vonatkozik. 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
Javasolja, hogy a szemétszállításra tervezett összeget, mely 550 ezer Ft, a II. fordulóra le kell 
csökkenteni, úgy, hogy ezzel szemben az óvodai működéshez való önkormányzati 
hozzájárulás 318 ezer forintos összegét be lehessen tervezni.  
Javasolja továbbá, hogy a felhalmozási tartalékra 2 millió forint kerüljön betervezésre. 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
Rákérdez arra, hogy a 10.538 ezer forint összegű hitelfelvétel a tervezésben mire vonatkozik. 
 
Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy az az összeg a kultúrház felújításához 
kapcsolódik, de már törlesztésre került 2015. év elején. 
 
A polgármester a Horváth Józsefné alpolgármester által javasolt módosításokat szavazásra 
bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 
 
A polgármester a beterjesztett költségvetést, az elfogadott képviselői indítvánnyal kiegészítve 
bocsátja szavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a 2015. évi költségvetésről. 

 
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés II. fordulóra történő beterjesztését az 
alábbi kiegészítéssel rendeli el:  

1. A szemétszállításra tervezett összeg 232 ezer Ft legyen. 
2. Az óvoda működéséhez való 318 ezer Ft összegű hozzájárulás 

megtervezése. 
3. A felhalmozási tartalékra 2 millió legyen tervezve. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
3./ A szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
 
 
 
 
 



Hozzászólások: 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz a Szociális Bizottság elnöke 
 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Horváth Józsefné alpolgármester  
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a jövőre vonatkozólag fontolja meg a szociális rendelet olyan 
jellegű kiegészítését, hogy „a 60 év felettiek jövedelemi helyzetükre tekintet nélkül egyszeri, 
5.000 Ft összegű támogatásban részesíthetők.” Az alpolgármester elmondja, hogy erre akkor 
lesz lehetőség, ha a szociális célra nyújtott központi támogatás összege ezt lehetővé teszi. 
 
Az alpolgármester javasolja, hogy a 13. § (2) bekezdés c) pontja kerüljön ki a rendeletből. 
 
A polgármester Horváth Józsefné alpolgármester által javasolt módosítást bocsátja 
szavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogad. 
 
A polgármester a módosító javaslat elfogadása után az így módosított rendelet tervezetet 
bocsátja szavazásra, melyet a testület ugyancsak 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 
 
 
4./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 



5./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a térítési díjak kerültek pontosításra az uzsonna és a tízórai 
esetében.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 

A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
 
6./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Veszner József címzetes főjegyző 
 
Elmondja, hogy volt korábban elfogadott rendelete az önkormányzatnak a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatban. A közszolgáltató küldött egy rendelet-tervezetet, és kérte, hogy 
ennek alapján javítsa az önkormányzat a rendeletét. A rendelet megalkotása során 
figyelemmel kellett lenni a Kormányhivatal által, és a közszolgáltató által kért tartalmi 
követelményekre. A két rendelet össze lett dolgozva, hogy minden szempontból megfelelő 
legyen. 
 
A rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

 
 



7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
 
Hozzászólás nincs. 
 
Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata az óvodai beíratás és a nyári zárva tartás időpontjáról.   

   
1. A képviselő-testület az óvodai beíratás időpontját a következők szerint állapítja 
meg:  

• 2015. április 23 – 24.-ig 900 – 1600 óráig. 
A beiratkozás helye a Pitypang Óvoda székhelye: Beleg, Rákóczi utca 163. 
A felvétellel kapcsolatos döntés elleni jogorvoslat benyújtásának határidejéről való 
közlemény vagy hirdetményt közzétételének legkésőbbi időpontja: 2015. március 10. 

 
2. A képviselő-testület a nyári zárva tartás időpontját 2015. augusztus 1-től augusztus 
31-ig határozza meg. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Szabó Gáborné intézményvezető   
 
 
8./ A 2015. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök  
 
Kiegészítés: 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 
 
A polgármesterrel egyeztetve javasolja a 2015. évi szabadságolási ütemterv jóváhagyását. 
Hozzáteszi, hogy mivel van alpolgármester, ezért a polgármester ki tudja venni a szabadságát. 
 
A polgármester jelzi érintettségét, a bizottsági elnök javasolja, hogy ne zárják ki a 
döntéshozatalból. 
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a polgármester kizárása ügyében. 
 
A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert a személyét érintő ügyben a 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz.elnök 



Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Egyed Béla képviselő 
 
Véleménye szerint a polgármester szabadsági ütemtervét negyedéves bontásban kellene 
meghatározni. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Elmondja, hogy július és augusztus hónapban 20-20 nap szabadságot, december hónapban 
pedig 8 nap szabadságot szándékozik kivenni. 
 
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a polgármesteri szabadság kiadásáról.  
 
A képviselő-testület Tamás Csaba polgármester 2015. évi szabadságának kiadását a 
polgármesterrel történt egyeztetés alapján az alábbi szabadságolási ütemterv szerint 
jóváhagyja. 
 

 2015. évi alapszabadság: 25 nap 
 2015. évi pótszabadság: 14 nap 
 2014. évi ki nem vett:                         9 nap 
  
 2015. évi szabadság összesen: 48 nap 

 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Terv - - - - - - 20 20 - - - 8 

Tény             

 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9./ A gazdasági program elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a gazdasági programot, az alakuló ülést követő hat 
hónapon belül kell meghatározni.  
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
Az alpolgármester javasolja, hogy kerüljön bele a gazdasági programba az Orvosi rendelő és 
Polgármesteri hivatal közötti kerítés cseréje, valamint a Széchenyi utcát és a Rákóczi utcát 
összekötő út felújítása, mint fejlesztési célok. 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
A szennyvízberuházási lehetőségekre kérdez rá, hogy mikor épülhet ki a községben is. 
Elmondja továbbá, hogy a vízelvezetés problémája nem megoldott a községben, a 
belvízkérdést kezelni kellene. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
A képviselő kérdésére elmondja, hogy mivel kötelező feladatról beszélünk, bízik benne, hogy 
100 %-os támogatással a közel jövőben ez megvalósulhat Belegben. 
A polgármester a belvízkérdéssel összefüggésben elmondja, hogy hamarosan induló 
közmunkaprogram keretében lesz lehetőség ennek kezelésére. 
 
A polgármester javasolja, hogy a gazdasági programot az alpolgármesteri észrevételnek 
megfelelően javítva fogadják el. 
 
Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a gazdasági programról.  
 
A képviselő-testület a gazdasági programot az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
10./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 



Hozzászólások:  
 
Dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Az aljegyző elmondja, hogy immár második alkalommal halasztódik el a szociális temetés, 
ezért kell azzal számoló önkormányzati rendeletet is módosítani. 
 
A polgármester javasolja a rendelet elfogadását. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét 
képező következő rendeletet: 
 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2014. (IX. 5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

11./ A belegi 0119 hrsz-ú külterületi, illetve zártkerti ingatlanok értékesítése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester elmondja, hogy a 0119 helyrajzi számú külterületi ingatlan egy 
önkormányzati út, melyet az évek alatt beszántottak. Az ügy már előrehaladott állapotban van, 
a földhivatal már megküldte a művelési ág változásáról szóló dokumentumot. 
A zártkerti ingatlanok pedig parányi területek, melyek az önkormányzat számára nem 
hasznosíthatóak. Ezek közül jelenleg kettőre van bérleti szerződés. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Veszner József címzetes főjegyző  
 
A polgármester által nyújtott tájékoztatót kiegészítve elmondja, hogy a zártkerti ingatlanok 
kb. 2,5 ha területet adnak ki, ez 80 %-os áron, kb. 2 millió forint bevételt jelente az 
önkormányzatnak. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kutas községben lévő belegi tulajdonú részek 
rendezése is folyamatban van, már megkezdte az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Ezek között 
van egy lakás és egy boltrész is. Nem az önkormányzat van jelenleg birtokban, a kutasi 
önkormányzat nemtörődömsége miatt nem történik semmi. 
 
Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 
 



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata mezőgazdasági ingatlan értékesítéséről.   

 
1./ A képviselő-testület elhatározza a belegi 0119  hrsz-ú, szántó művelési ágú, 1 ha 
2254 m2 területű külterületi ingatlan értékesítését. 

 
2./ Az ingatlan minimális eladási árát 1.200.000 Ft-ban határozza meg a testület.  

 
3./ A testület elrendeli az ingatlan eladásra történő meghirdetését a megyei napilapban 
azzal, hogy a vevő a legmagasabb ajánlatot tevő személy lesz. Felhatalmazza a 
polgármestert a legmagasabb árat felajánló személlyel történő szerződéskötésre. 

 
Határidő: 2015. február 28. a meghirdetésre és 2015. március 8. a pályázat 
benyújtására 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 
 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata külterületi (zártkerti) ingatlanok értékesítéséről.   

 
1./ A képviselő-testület elhatározza az alábbi külterületi (zártkerti) ingatlanok 
értékesítését:  

 
Hrsz  Művelési ág   Terület (m2) 

 
420  Rét      356 
601  Szántó    1839 
625  Szántó    1858 
626  Szántó    1813 
640  Szántó    1622 
669  Szántó    3598 
743  Szántó    1641 
757  Kert    1301 
758  Kert    1246 
761/2  Kert       552 
764  Kert, községi mintatér 1093 
774  Kert      962 
776  Kert        571 
779  Kert      907 
792  Szántó    2141 
799  Kert    1305 
805/1  Kert       844 
811  Kert      662 
812  Kert       697 
826  Kert       241 

 



2./ Az ingatlanok minimális eladási árát négyzetméterenként 80 Ft-ban határozza meg 
a testület.  

 
3./ A testület elrendeli az ingatlanok eladásra történő meghirdetését a megyei 
napilapban azzal, hogy a vevő a legmagasabb ajánlatot tevő személy lesz. 
Felhatalmazza a polgármestert a legmagasabb árat felajánló személlyel történő 
szerződéskötésre. 

 
Határidő: 2015. február 28. (meghirdetésre) 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
12./ Egyéb ügyek. 
 

a) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Elmondja, hogy a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete, valamint a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetségének Somogyi Szervezete támogatást kért az 
önkormányzattól.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete támogatási 
kérelmének elutasítását. 
 
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a támogatás elutasításáról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók 
Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelmét elutasítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
A polgármester javasolja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Somogyi 
Szervezete támogatási kérelmének elutasítását. 
 
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (II.10.) 
önkormányzati határozata a támogatás elutasításáról. 

 
 



Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége Somogyi Szervezetének támogatási kérelmét elutasítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 

b) Köztartozásmentes adózói adatbázis 
 
Dr. Varga Katalin aljegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban minden képviselő-testületi tag szerepel. 
 
 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Tamás Csaba       Veszner József 
polgármester     címzetes főjegyző 

 


