
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 6.-án, 9.00 órai 
kezdettel a Községházán megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester, Czeglédi Csaba, 
Horváth Józsefné és Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerin-
ti meghívottak közül Szabó Gáborné óvodavezető és dr. Varga Katalin jegyző.  

Vámosi Róbertné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 
minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2020. (VII. 6.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

 1./ Táborzáró nap szervezésének megtárgyalása. 
 Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 2./ Református Egyházközség támogatása. 
 Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

1./ Táborzáró nap szervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

Kiegészítés: 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat a Rinya-
menti Szociális Szolgáltató Központtal közösen három napos nyári tábort szervez a hátrányos 
helyzetű gyermekeknek július 9-től július 11-ig. Kiemeli, hogy az önkormányzat a tábor har-
madik napján légvárral és egyéb programokkal szórakoztatja a gyermekeket. Javasolja, hogy 
az önkormányzat a táborzáró napi programok megtartásához 100.000 Ft összeget határoljon el 
a kulturális támogatás terhére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2020. (VII. 6.) önkormányzati 
határozata táborzáró nap szervezéséről.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 11. napján tartandó 
nyári tábor zárónapján, a gyermekek szórakoztatásához légvárat és egyéb programokat 
biztosít. A képviselő-testület a programok biztosításához 100.000 Ft összeget hagy jóvá, 
a központi költségvetés által nyújtott kulturális támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

2./ Református Egyházközség támogatása. 
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester ismerteti a református lelkész támogatási kérelmét, és tájékoztatja a testületet, 
hogy Belegből kettő gyermek venne részt a táborozáson. A polgármester javasolja a reformá-
tus egyházközség 30.000 Ft összeggel való támogatását a hittanos gyermekek nyári táborozá-
sa érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A támogatásra vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2020. (VII. 6.) önkormány-
zati határozata református egyházközség támogatásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 
forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 13/2013. (XII. 10.) önkor-
mányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) bekezdése 
alapján a Nagyatádi Református Egyházközségnek 30.000 Ft összegű támogatást biz-
tosít, az egyházközség kérelmében szereplő hittanos gyerekek nyári táborozásához. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 
(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 
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Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

  
 Vámosi Róbertné  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


