
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 10.-én, a 
Községházán 14 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Antalné Laka-
tos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Ka-
talin jegyző. 

Távol (igazoltan): Major Mária és Egyed Béla képviselők. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 3 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2018. (IX. 10.) önkormányza-
ti határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Idősek napi ajándékozás megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

2./ Egyéb ügyek. 

1./ Idősek napi ajándékozás megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy minden év szeptember hónap-
jának utolsó péntekjén tartják az idősek napját a községben. Tájékoztatja a megjelenteket, 
hogy az idei évben szeptember 21.-én kerül sor az ünnepségre. Kiemeli, hogy a szociális ellá-
tásokról szóló rendelet lehetőséget biztosít a 60. életévét betöltött személyek megajándékozá-
sára, amennyiben az önkormányzat költségvetése ezt lehetővé teszi. Elmondja, hogy a pénz-
ügyi ügyintézővel egyeztetett, és van lehetőség ajándék vásárlására. Hangsúlyozza, hogy 115 
fő olyan személy van a településen, aki betöltötte a 60. életévét, tehát 230.000 Ft összegű 
költséget jelentene az ajándékok megvásárlása. Javasolja, hogy a rendezvény megszervezésé-
re a tavalyi évhez hasonló módon kerüljön sor, tehát mindenkinek, aki 2018-ban tölti be a 60. 
életévét, adjon az önkormányzat ajándékot 2.000 Ft/fő értékben és vendégelje meg őket a kul-
túrházban.  

Minden testületi tag egyet ért a polgármester által elmondottakkal. 
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Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2018. (IX. 10.) önkormány-
zati határozata az idősek napi ajándékozásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek-napi rendezvényen 
részt vevő, 60. életévét betöltött személyek megajándékozásához 230.000 Ft összeget 
biztosít, a szociális kiadások terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy mi a helyzet a Petőfi utca 63/a. szám alatti ingatlan megvásárlása ügyében. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy az ingatlanban élők elkezdték fizetni 
a havi 20.000 Ft összegű túlhasználati díjat, de egyenlőre nem nyilatkoztak az eladás kérdésé-
ben. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy a rezsicsökkentéshez kapcsolódó tűzifa-támogatással kapcsolatban milyen 
hírek vannak. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy központilag kiadtak egy eljárási rendet, me-
lyet az önkormányzatoknak követnie kell. Kiemeli, hogy az eljárás szerint az önkormányzat-
nak egy szerződést kell kötnie valamely faipari céggel, akinél az önkormányzat által kiadott 
igazolás alapján az arra jogosult személyek átvehetik a 12.000 Ft összegű tűzifát. Hangsú-
lyozza, hogy az önkormányzat a darabolásra és a szállításra sem kap támogatást. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megjegyzi, hogy igazságosabb lenne, ha mindenki pénzben kapná meg a támogatást, mivel 
nem tudja elképzelni, hogy az egyedül élő „Mariska néni eltolja Nagyatádra a háztáji kocsit”, 
hogy átvegye a tűzifáját. 
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


