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Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27.-én a 
Községházán 8 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. 

  
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Antalné Lakatos 
Erzsébet Teréz és Major Mária képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül 
Veszner József címzetes főjegyző. 
 
Távol maradt: Egyed Béla képviselő, igazoltan. 
 
Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 
 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (II.27.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 

2./ Egyéb ügyek. 
 

 
1./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdések: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester és Antalné Lakatos Erzsébet képviselő kérdésére válaszolva 
a jegyző elmondja, hogy a szöveges előterjesztésben is hivatkozott vízdíjtámogatás magában 
foglalja mind a 2013, mind pedig a 2014 évi támogatást is, mivel a 2013 évi támogatás 
üzemeltető részére történő megfizetésének határideje 2014. január 31.-e volt. 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
A 2014 évi gazdálkodási tapasztalatokat leszűrve arra hívja fel a figyelmet, hogy m ind a 
tervezésnél, mind a gazdálkodás vitelében nagyobb figyelmet kell fordítani a célirányos 
felhasználásra, az azt szem előtt tartó könyvelésre, hogy a kötelező feladatoknál a 
felhasználási kötöttség miatt ne legyen az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége. 
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Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester a módosító rendeletet szavazásra 
bocsátja. A módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét 
képező következő rendeletet: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III. 11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
 
2./ Egyéb ügyek. 
 
Tamás Csaba polgármester ismerteti a Református Egyházközség támogatási kérelmét, 
melyben a református templom felújításával kapcsolatban kéri az önkormányzat 
hozzájárulását. 
 
Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Veszner József címzetes főjegyző 
 
Tekintettel arra, hogy a 2015 évi költségvetést működési hiánnyal tudják elfogadni, javasolja, 
hogy az esetleges támogatással várják meg az önkormányzat anyagi helyzetének 
stabilizálódását. Az előző évben azon kevés önkormányzatok közé tartoztak, akik nem 
igényeltek működési támogatást, azonban a visszafizetési kötelezettség miatt 2015-ben 
várhatóan csak így tudják biztosítani a működést, a kötelező feladatok ellátását. 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
Egyetért a támogatással, de annak időzítésére vonatkozóan osztja a jegyző véleményét. 
 
A polgármester az elhangzott javaslatot bocsátja szavazásra és a testület azt 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (II.27.) önkormányzati 
határozata támogatási ügyben: 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Református Egyházközség 
templomfelújításhoz kapcsolódó támogatási kérelmét indokoltnak tartja, annak későbbi 
teljesítését az önkormányzat pénzügyi helyzetétől teszi függővé. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
 
 



3 
 

Mivel más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti 
 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 Tamás Csaba Veszner József 
 polgármester címzetes főjegyző 


