
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 14.-én, a 

Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Vámosi Róbertné polgármester, Czeglédi Csaba és Antalné Lakatos Erzsébet 

Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Egyed Béla alpolgármester és Horváth Józsefné képviselő. 

 

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 

elfogadja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2020. (IX. 14.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Idősek napi rendezvény tartásának megtárgyalása.  

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester  

 

 

1./ Idősek napi rendezvény tartásának megtárgyalása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az idősek napi rendezvény 

tervezett időpontja 2020. október 2. napja. Kéri, hogy a megjelent képviselők mondják el a 

véleményüket azzal kapcsolatban, hogy az idősek napi rendezvény megtartásra kerüljön-e. 

Kiemeli, hogy a döntés azért is fontos, mivel van egy fellépő, akit meghívtak az ünnepségre. 

Hangsúlyozza, hogy a jelenlegi központi szabályozás engedi a rendezvények megtartását. 

 

Hozzászólások: 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy nem tudni azt, hogy az idősek, hogyan viszonyulnak a jelenlegi 

vírushelyzethez. 

 

Czeglédi Csaba képviselő 

 

Véleménye szerint tartsák meg az idősek napi rendezvényt. 
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Vámosi Róbertné polgármester 

 

Véleménye szerint fel kell mérni a hétvégéig, hogy az idősek közül ki venne részt a 

rendezvényen. Megjegyzi, hogy ez az étel-rendelés miatt is fontos. Elmondja, hogy 

amennyiben kevés jelentkező lesz, az ajándékot természetesen akkor is megfogják kapni a 60 

év feletti belegi lakósok. Javasolja, hogy a részvételi szándék függvényében tartsák meg az 

idősek-napi rendezvényt, és az időseknek juttatott csomag és étkezés költségét, azaz bruttó 

700.000 Ft összeget a képviselő-testület a szociális támogatás terhére biztosítsa. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint 

határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2020. (IX. 14.) 

önkormányzati határozata idősek napi rendezvény költségének biztosításáról. 

  

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési idősek napi 

rendezvényen részt vevő 60 év feletti belegi lakósok juttatásának és étkezésének 

költségét, azaz bruttó 700.000 Ft összeget a szociális támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

A polgármester a döntés meghozatalát követően javasolja, hogy az idősek-napi rendezvényen 

fellépő előadó költségét, azaz bruttó 300.000 Ft összeget a képviselő-testület a kulturális 

támogatás terhére biztosítsa. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint 

határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2020. (IX. 14.) 

önkormányzati határozata idősek napi rendezvényen fellépő előadó költségének 

biztosításáról. 

  

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési idősek napi 

rendezvényen fellépő előadó költségét, azaz bruttó 300.000 Ft összeget a kulturális 

támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 
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 Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


