
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 1.-én, a 
Községházán 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről.  
 
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária és 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül 
dr. Varga Katalin aljegyző. 
 
Távol (igazoltan): Egyed Béla képviselő. 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2015. (VI. 1.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ Kutasi ingatlan értékesítése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
2./ Pályázat benyújtása út és az óvoda felújítására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
3./ Nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

 

1./ Kutasi ingatlan értékesítése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a kutasi önkormányzat végre 
hajlandóságot mutat a belegi önkormányzat tulajdonában lévő, de Kutas községben található, 
ABC feletti lakás megvásárlására. A hatályos vagyonrendeletnek megfelelően értékesítés előtt 
a vagyont értékeltetni kell.  
A polgármester javasolja, hogy a testület hatalmazza fel őt, a hivatalos értékbecslés 
elkészíttetésére. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2015. (VI. 1.) önkormányzati 
határozata értékbecslés megrendeléséről.   



2 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kutas Belterület 457/A 
helyrajzi számú, Beleg Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanrész 
értékének meghatározásához, az értékbecslést készíttesse el. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 
 

 

2./ Pályázat benyújtása járda és út felújítására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Tamás Csaba polgármester elmondja a testületi tagoknak, hogy lehetőség nyílt pályázat 
benyújtására, út és óvoda felújítására vonatkozólag. Szükséges lenne felújítani a Petőfi, Ady 
és Kossuth utcai csomópontot, tehát az önkormányzati tulajdonban lévő csatlakozó utak 
felületeit, a Széchenyi és Rákóczi utcát összekötő utat, valamint az óvoda belső helyiségeit. 
Elkészült az ezekre vonatkozó költségvetés. A csomópont esetében a felújítás bruttó értéke 
2.022.466 Ft, a összekötő út felújításának bruttó értéke 9.380.878 Ft, az óvoda felújításának 
értéke pedig 3.593.949 Ft. A pályázati kiírásnak megfelelően a támogatás maximális mértéke, 
a település adó-erőképessége alapján a fejlesztési költség 85 %-a, az óvoda esetében a 95 %-a. 
Tehát az önkormányzatnak 15 %-os önrészt kell biztosítania. A polgármester javasolja, hogy 
az önrészt a tartalék terhére biztosítsa a testület. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Varga Katalin aljegyző felhívja a testület figyelmét az önkormányzat szűkös anyagi 
lehetőségére és arra, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-
testület a felelős. Véleménye szerint a gazdálkodás biztonsága érdekében takarékoskodnia 
kellene az önkormányzatnak.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint 
határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2015. (VI. 1.) önkormányzati 
határozata önrész biztosításáról.   

 
1. A képviselő-testület elhatározza az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására pályázat benyújtását, a belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása alcélon belül, a Petőfi utca, Ady utca és Kossuth utcai csomópont, valamin 
a Széchenyi és Rákóczi utcát összekötő út felújítására. A testület a szükséges saját 
forrást a 11.403.344 Ft bekerülési költség 15 %-ába, azaz 1.710.502 Ft összegben a 
2015. évi tartalék terhére biztosítja. 

 
2. A képviselő-testület elhatározza az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására pályázat benyújtását, az óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása alcélon belül, 
az óvoda épület belső felújítására.  
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A testület a szükséges saját forrást a 3.593.949 Ft bekerülési költség 5 %-ába, azaz 
179.697 Ft összegben a 2015. évi tartalék terhére biztosítja. 

 
3. A testület utasítja a polgármestert, hogy a tartalék felhasználására vonatkozó 

döntést, a költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze be. 
 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
3./ Nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
A polgármester emlékezteti a testület tagjait, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására. A pályázat 
értelmében 59 fő gyermek részesülne nyári gyermekétkeztetésben, 53 napon keresztül. Az 
igényelt támogatási összeg 1.375.880 Ft. Beleg község esetében a nyári étkezést Tóth Sándor 
egyéni vállalkozó látná el, az ötvöskónyi konyháról. 
 
A polgármester javasolja a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződés jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2015. (VI. 1.) önkormányzati 
határozata a nyári gyermekétkeztetésről. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetésre 
vonatkozó szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 
 
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 aljegyző 


