
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 31.-én, 11.00 

órai kezdettel a Községházán megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli nyilvános 

üléséről.  

 

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

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

Katalin jegyző.  

 

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

 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 3 

tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Az írásos napirendi javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2019. (VII. 31.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Pályázat benyújtása az önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

 

1./ Pályázat benyújtása az önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2018. évben az önkormányzat 

nem tudta teljes egészében elkölteni a könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 

nyújtott központi támogatást, tehát az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett. A polgármester javasolja rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat 

benyújtását, a visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2019. (VII. 31.) 

önkormányzati határozata települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza pályázat 

benyújtását, a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a 
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melléklet I. 10. pont szerinti, önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására. 

 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

  

 Tamás Csaba  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


