
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 27.-én, a 

Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Antalné 

Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. 

Varga Katalin 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. 

 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2019. (V. 27.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 

A napirendi pont ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.  

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja, és azt 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 

hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2019. (V. 27.) 

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 
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b) Két ülés közti tevékenység: 

 

A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Elmondja, hogy a 

Kutason lévő ingatlanrészre vonatkozó adásvételi szerződést aláírták, és a szerződés szerint, 

Kutas Község Önkormányzata a vételárát felét, azaz 1 millió forintot már át is utalta az 

önkormányzat számlájára. Elmondja, hogy a kultúrházban a vizesblokk kialakítása a héten 

befejeződik. Kiemeli, hogy az önkormányzat pénteken gyermeknapot tartott, kéri a 

képviselőket, hogy a programra elköltött kb. 200 ezer forint összeget utólag hagyják jóvá. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2019. (V. 27.) 

önkormányzati határozata gyermeknap megrendezéséről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 24. napján tartott 

gyermeknap megrendezéséhez szükséges 200.000 Ft összeg biztosítását, utólag 

jóváhagyja. A képviselő-testület a gyermeknap megrendezésének költségét a 

közművelődési támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a 12.000 Ft értékű brikettet mikor kapják meg a településen élők. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy a vállalkozó első körben a 

Segesden lévő 345 háztartást szolgálja ki, és ezt követően szállítja Belegbe és Ötvöskónyiba a 

brikettet. Kiemeli, hogy 2019. december 15. napjáig kell megkapniuk a háztartásoknak a 

természetbeni támogatást. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Elmondja, hogy a temetőben lévő urnafalat rendbe kellene tenni, mivel lekopott a festék. 

Megjegyzi, hogy urnahely is már csak pár darab van. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2019. (V. 27.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 
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A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

a) A Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme: 

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy támogatási kérelem érkezett a 

Kutasi Sporthorgász Egyesülettől. Kiemeli, hogy az egyesület a megrendezésre kerülő 

horgászverseny díjainak megvásárlására kér támogatást. A polgármester polgármesteri 

keretből 10.000 Ft összegű támogatást biztosít az egyesület részére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A támogatásra vonatkozó javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2019. (V. 27.) 

önkormányzati határozata egyesület polgármesteri keret terhére történő támogatásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 13/2013. (XII. 10.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) 

bekezdése alapján a Kutasi Sporthorgász Egyesületnek 10.000 Ft összegű támogatás 

átadását – a polgármesteri keret terhére – jóváhagyja, az egyesület kérelmében 

szereplő díjak megvásárlásához. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


