
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 6.-án, a Kö-
zösségi Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária és 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül 
dr. Varga Katalin jegyző.  
Az előzőekben felsoroltakon kívül a közmeghallgatásos ülésen 1 fő belegi lakós van jelen. Az 
első napirendi ponton Jaklovics Viktor alezredes Nagyatádi Rendőrkapitányság vezető helyet-
tes és Kocsis Zoltán főtörzs-őrmester körzeti megbízott is résztvevője az ülésnek.  

Távol (igazoltan): Egyed Béla képviselő. 

A 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 testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2017. (III. 6.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 
Előadó: Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi munkájáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ A helyi építési szabályzat módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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7./ A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Pusztai László polgármester 

8./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének meghatá-
rozása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

9./ Egyéb ügyek. 

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 
Előadó: Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

A Rendőrkapitányság vezető helyezettes úr kiemeli, hogy Beleg község jó közbiztonságú te-
lepülés, és a 2015-ös évhez képest, 2016-ban még jobbak az eredményei a községnek. El-
mondja, hogy a 2013. március 1-je óta működő őrszoba rendszer egy nagyon jól működő 
rendszer, melynek fontos tényezője az elérhetőség. A Segesden lévő őrszobát bármikor lehet 
hívni, és a rendőrök a helyszínre érkeznek. Kiemeli, hogy a küldési átlag 2016-ban 14,36 perc 
volt. A körzeti megbízottakhoz Kutas, Beleg és Kisbajom községek tartoznak. 
A rendőrkapitányság vezető helyettes elmondja, hogy 2015-ben 12 bűncselekményt követtek 
el Belegben, 2016-ban pedig 8 bűncselekményt. Ezen belül egy vasúti bűncselekmény, 6 lo-
pás és 1 zártörés volt.  
A rendőrkapitányság vezető helyettes úr elmondja, hogy a település jó képet mutat. Hangsú-
lyozza, hogy egyre jobb a rendőrség helyzete, a rendőrök egyre felkészültebbek és komoly 
szervezeti háttér áll mögöttük. Elmondja, hogy 2016-ban a nagyatádi rendőrkapitányság 76,9 
%-os felderítést ért el, és ezzel az eredménnyel benne van országos szinten az első húszban. 
Kiemeli, hogy jelenleg közel 40 bűncselekménnyel van kevesebb, mint a tavalyi év ezen idő-
szakában. 

Tamás Csaba polgármester 

Megköszöni a tájékoztatást, úgy gondolja, hogy abból a jelenlévők sok kérdésre választ kap-
tak. Kéri, hogy amennyiben valakinek van még kérdése, észrevétele, azt tegye meg. 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzik el, megköszöni a tájékoztatást, és javasolja, hogy a 
testület a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2017. (III. 6.) önkormányzati 
határozata beszámoló elfogadásáról. 

A képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 



"  3

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes és Kocsis Zoltán főtörzs-őrmester körze-
ti megbízott távozik az ülésteremből. 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi munkájáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester beszámolója kezdetén kinyilvánítja, hogy munkájukat a nyilvánosság mellett 
végzik, annak eredményét a község szépülése, gyarapodása jelzi. Az önkormányzati munká-
val kapcsolatban beszédesnek tartja azokat a számokat, melyek 2016-ban 21 nyilvános testü-
leti ülést, 180 határozatot és 29 önkormányzati rendeletet jeleznek.  

A polgármester részletezi, hogy a szociális rendelet alapján milyen típusú támogatásokkal 
igyekeztek segíteni a rászoruló családoknak. Kiemeli, hogy szociális tűzifát osztottak, szüni-
dei gyermekétkeztetést biztosítottak. Biztosították az óvodai nevelés feltételeit, az óvodában 
magasan képzett óvodapedagógusok foglalkoztak illetve foglalkoznak a beíratott gyerekkel.  

Elmondja, hogy 2016-ban több pályázat is benyújtásra került, így utak felújítására, valamint 
az óvoda fürdőszobájának a felújítására is, melyből az óvoda felújítására közel 8 millió forin-
tot nyert az önkormányzat.  

A polgármester elmondja a 2015. évről áthúzódó és a 2016-ban induló közmunkaprogramo-
kat, valamint az azokban résztvevő állástalanok számát. A polgármester kéri a beszámoló el-
fogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2017. (III. 6.) önkormányzati 
határozata a 2016. évi beszámolóról. 

A képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati munkáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása. 
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Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester ismerteti a költségvetési rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban besze-
dett bevételeket, kiadásokat, melyek a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. Ismerteti a 
beterjesztett rendelet-tervezet főbb számait. Tájékoztatást ad arról, hogy az első fordulóban a 
2017. évi költségvetés már megtárgyalásra került, az ott elfogadott módosítások bedolgozásra 
kerültek a rendeletbe. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a költségvetési rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 
a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 
jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  

4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Tamás Csaba polgármester javasolja a saját bevételek és a kötelezettségek meghatározását. 

Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2017. (III. 6.) önkormányza-
ti határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető ügyletekről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
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         Adatok e Ft-ban 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Saját bevételek 2018. év 2019. év 2020. év

Helyi adóból és települési adóból 
származó bevétel 7100 7100 7100

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni 
értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel    

Osztalék, koncessziós díj, 
hozambevétel 836 836 836

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel    

Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés    

Összesen 7936 7936 7936

                
        Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek
2018. év 2019. év 2020. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása    

Hitelviszonyt megtest. értékpapír, 
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír    

Váltó kibocsátása    

Pénzügyi lízing megkötése    

Adásvételi szerződés megkötése 
visszavásárlási kötelezettség 
kikötésével    

Legalább 365 nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték    

Külföldi hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege    

Összesen    
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5./ A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

A terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2017. (III. 6.) önkormányzati 
határozata a 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a 2017. évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 
közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul 
módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ A helyi építési szabályzat módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester kérésére dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a 
Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. májusában törvényességi javaslattal élt az önkor-
mányzat helyi építési szabályzatával kapcsolatban. Kiemeli, hogy a törvényességi felülvizsgá-
lat megállapította, hogy annak egyes rendelkezési nincsenek összhangban az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az OTÉK) hatályos 
előírásaival. Elmondja, hogy a helyi építési szabályzat az előírtaknak megfelelően 2016-ban 
módosításra került. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2017. februárjában újabb törvényessé-
gi felhívást kapott az önkormányzat a helyi építési szabályzattal kapcsolatban. A felhívás sze-
rint, 2016. májusában kizárólag hatályon kívül helyező rendelkezéseket szabadott volna al-
kalmazni, ezért azokat a rendelkezéseket, amelyek akkor beépültek a szabályzatba, most kell 
hatályon kívül helyezni.  
Elmondja, hogy a hatályon kívül helyező paragrafusokat tartalmazó rendelet elfogadását kö-
vetően, egy meglehetősen hiányos helyi építési szabályzata lesz a községnek. Kiemeli, hogy 
ezt a problémát kizárólag úgy lehet megoldani, hogy az önkormányzat egyszerűsített vélemé-
nyeztetési eljárás keretében módosítja a helyi építési szabályzatot. Erre vonatkozóan a testü-
letnek egy ütemtervet is el kell fogadnia. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Tamás Csaba polgármester javasolja, hogy a testület vegye tudomásul a törvényességi felhí-
vásban foglaltakat, és ütemezze a helyi építési szabályzat módosításának következő lépéseit. 

Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017. (III. 6.) önkormányza-
ti határozata törvényességi javaslat megtárgyalásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja 
a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztály SOB/03/581/2017. számú törvényességi felhívásában foglaltakat. 

2./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg hatályos HÉSZ 
törvényességi felülvizsgálatát határozza el, a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/
03/581/2017. számú kezdeményezése alapján, egyszerűsített eljárás keretében.  

3./ A képviselő-testület az egyszerűsített eljárás ütemezését az alábbiak szerint hatá-
rozza meg: 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a HÉSZ törvényességi 
felülvizsgálatának elkészítésével dr. Fazekas Sándorné településtervezőt, ugyanezen 

lépések feladat határidő

  
1.

Képviselő-testületi határozat a HÉSZ 
t ö r v é n y e s s é g i f e l ü l v i z s g á l a t á n a k 
elrendeléséről.

2017. március 31.-ig

2.
A Képviselő-testület rendelettel dönt a 
partneri egyeztetésben résztvevők köréről és 
annak szabályairól.

2017. március 31.-ig

3.
Véleményezési dokumentáció elkészítése és 
megküldése az egyeztetésben résztvevők 
részére.

2017. május 30.-ig

4.
Beérkezett észrevételek összegezése, a 
HÉSZ módosításának véglegesítése. Az 
észrevételek testületi elfogadása/vagy el nem 
fogadása.

2017. augusztus 10.-ig

5.
Az állami főépítész záró szakvéleményének 
megkérése.

2017. szeptember 30.-ig

6.
Az állami főépítész egyetértése esetén a 
HÉSZ módosításának testületi elfogadása.

2017. október 31.-ig
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feladat elkészítésének időtartamára a főépítészi feladatok ellátásával Barlai Lajos épí-
tészmérnököt bízza meg. Felhatalmazza a szerződések megkötésére és aláírására. 

5./ A képviselő-testület a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, 
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésé-
nek szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 1. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva az egyeztetésbe eseti partnerként a Somogy Megyei Önkormányzat 
megyei főépítészét és Nagyatád Város Jegyzőjét, mint illetékes építésügyi hatóságot 
kívánja bevonni. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
Közreműködik: dr. Varga Katalin jegyző 

A polgármester javasolja a módosító rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát a 
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 
jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017. (III. 7.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatáról szóló 18/2001. /XII. 27./ számú rendelet módosításáról 

7./ A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló ön-
kormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a beterjesztett rendelet-tervezet a 2017. október 1. 
napjára kötelezően megalkotandó településképi arculati kézikönyv létrehozásához is szüksé-
ges. 

A polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Javaslatát a testület 4 igen szavazat-
tal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét 
képező következő rendeletet: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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8/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes  

településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól 

8./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének meghatá-
rozása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző elmondja, hogy a belegi óvoda beíratási körzete megegyezik a község közigazgatási 
területével. A testület feladata továbbá, hogy az óvoda nyitvatartási rendjét meghatározza. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja az óvoda felvételi körzetének és nyitva tartásának előterjesztés sze-
rinti meghatározását. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2017. (III. 6.) önkormányzati 
határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 
fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvoda felvételi körzetét alábbiak 
szerint határozza meg: 

• A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda beíratási körzetét úgy határozza 
meg, hogy az megegyezik Beleg község közigazgatási területével. 

2./ A képviselő-testület az óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
a) Az intézmény napi  
  aa) nyitvatartási ideje: 10 óra 
  ab) nyitás időpontja: 7.00 órakor 

  ac) zárás időpontja: 17.00 órakor. 

b) Az intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a) pont sze-
rinti napi nyitva tartással). 
c) Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a kö-
vetkező év július 31. napjáig folyamatosan tart nyitva (az a) pont szerinti napi nyitva 
tartással, a b) pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett), kivéve az intézmény nevelő-
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testülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év rendjében meg-
állapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet. Az intézmény a nevelé-
si év augusztus hónapjában zárva tart. 

3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti felvételi körze-
tet, valamint a 2./ pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos mó-
don és az önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

4./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 2./ pont szerinti nyitvatar-
tási rendről a szülőket írásban tájékoztassa. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester, Szabó Gáborné intézményvezető  

9./ Egyéb ügyek. 

a) A háziorvosi ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2016. januárjában kötöttek fel-
adat-ellátási szerződést a háziorvosi ellátásra vonatkozóan, a LONA MEDIC Kft.-vel, majd 
egy újabb szerződést, amely 2017. január 1. napjától hatályos. Elmondja, hogy a LONA ME-
DIC Kft. képviselője kezdeményezte a feladat-ellátási szerződés módosítását, mely a rendelé-
si idő változását és a rendelkezésre állást biztosító személy változását rögzíti, és 2017. április 
1. napjától lép hatályba. 
Javasolja a hatályos feladat-ellátási szerződés módosításának képviselő-testület általi jóváha-
gyását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2017. (III. 6.) önkormányza-
ti határozata feladat-ellátási szerződés módosításáról. 

  
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi körzet házior-
vosi alapellátásáról szóló, 2017. április 1. napjától hatályos feladat-ellátási szerződés 
módosítását, az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a feladat-ellátási szerződés mó-
dosításának aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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b) Pályázathoz csatlakozásról döntés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi polgármester meg-
kereste őt egy pályázathoz történő csatlakozással kapcsolatban. Kiemeli, hogy a pályázat címe 
a „humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”. El-
mondja, hogy a pályázatban vannak olyan területek, amelyek érdekelhetnék az önkormányza-
tot. Kiemeli, hogy bármennyit is kap a település a pályázatból, az csak jó lehet a községnek. 
Javasolja a pályázathoz való csatlakozást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2017. (III. 6.) önkormányzati 
határozata pályázathoz csatlakozásról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Humán szolgálta-
tások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című, 
EFOP-1.5.3-16 azonosító számú pályázati kiíráshoz illeszkedő, projekt előkészítésével, 
kidolgozásával, benyújtásával, továbbá az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi 
megállapodás aláírásával. 

2./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a konzorcium 
vezetőjét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat előkészíttesse, 
kidolgoztassa, a kapcsolódó szerződéseket, együttműködési megállapodásokat aláírja, a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye, a pályázathoz kapcsolódó egyeztetéseket lefoly-
tassa, továbbá a pályázatot benyújtsa. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza Tamás Csaba polgármestert, hogy a pályázat be-
nyújtásához szükséges dokumentumokat, együttműködési megállapodásokat, konzorci-
umi megállapodást aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, a pályázathoz kapcso-
lódó egyeztetéseket lefolytassa. 

Határidő: 2017. április 1. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek bármely témával kapcsolatos 
kérdése, észrevétele, javaslata van, az tegye meg. 

Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelenést, a közmeghallgatásos ülést berekeszti. 
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Kmf 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


