
J e g y z ő k ö n y v  

Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16.-án, a 
Községházán 14 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános 
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 jegyző. 
Zsirmon Máté a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. területi értékesítési 
vezetője az őt érintő, első napirendi ponton van jelen. 

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 
elfogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
Előadó: Zsirmon Máté a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
képviselője. 

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
 Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 4./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 5./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

6./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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7./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

8./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

9./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

10./ A Belegi Pitypang Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

11./ Egyéb ügyek. 

1./ Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
Előadó: Zsirmon Máté a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője. 

Zsirmon Máté elmondja, hogy köztudott, hogy a Viridis-Pannonia látja el a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Beleg községben. Emlékezteti a testület 
tagjait, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés 2016. augusztus végéig van 
érvényben. Ezt a szerződést szeretné a cég megújítani. Az új szerződés-tervezet egy ponton 
tér el a hatályos szerződéstől, mégpedig a lejárati időben. Szeretnének hosszú távú 
közszolgáltatási szerződést kötni az önkormányzattal. Elmondja, hogy hosszú ideje fenn áll a 
kapcsolat az önkormányzattal, és ezt szeretnék is fenntartani. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi a cég képviselőjét, hogy várhatóan mennyi lesz a szolgáltatás díja. 

Zsirmon Máté elmondja, hogy sajnos nem tud válaszolni az alpolgármester asszony 
kérdésére, mivel a díj mindig központilag kerül meghatározásra. Azt biztosan tudja, hogy a 
jelenlegi díj év végéig biztosan marad. Attól is függ a változás, hogy meghosszabbítják-e a 
rezsicsökkentést. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Arra kérdez rá, hogy csak 120 literes edényzetet lehet-e választani. 

Zsirmon Máté elmondja, hogy volt szó arról korábban, hogy lesz lehetőség 60 literes 
edényzetet választani a háztartásoknak. Azonban a jogszabályváltozás következtében a 60-80 
literes edényzet bevezetését kitolták 2016. január 1-re. Valószínűleg addigra már tudnak díjat 
is mondani a kisebb edényzethez, mert jelenleg, ha a díj felét kellene fizetni, akkor az teljes 
mértékben veszteséges lenne. 



#  3

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi a cég képviselőjét, hogy mi a meglátásuk az egyéni fizetésekkel kapcsolatban. 

Zsirmon Máté elmondja, hogy nem jó az egyéni fizetési módszer. Sokkal jobb volt, amikor az 
önkormányzatok fizettek. Van kb. 200 ügyfél Belegben, negyedévente kell számlát küldeni és 
sokan nem fizetnek. A kintlévősége a szolgáltatónak kb. 20-40 %.  
A hátralékokat a NAV útján próbálják meg behajtani, de ezt megelőzően az önkormányzatok 
felé is jeleznek, listát adnak a díj befizetésével elmaradt személyekről, hogy segítsenek a 
hátralékok kifizetésében. Elmondja, hogy attól nem kell félni, hogy a hátralékokat a cég 
beépíti a szolgáltatás díjába, mivel a díj központilag kerül meghatározásra. Hangsúlyozza, 
hogy a probléma az, hogy egy darab 120 literes kuka ürítését mindenképpen ki kell fizetni, ha 
van szemete az adott háztartásnak, ha nincs. Ezt fogadják el nehezen az emberek. A 
szolgáltató akkor is üríti a kukát, ha tartozása van az adott háztartásnak, ennek 
közegészségügyi okai is vannak. A szankció az lehet, hogy lomtalanítás esetén, csak attól a 
háztartástól viszik el a lomot, amelynek nincs tartozása.  

Major Mária képviselő 

Megkérdezi, hogy háztartások esetében mikor vezetik be a szelektív hulladékgyűjtést. 

Zsirmon Máté elmondja, hogy Nagyatádon, és ezen kívül még kb. 3 településen elindították a 
szelektív hulladékgyűjtés zsákos megoldását és ebből próbálnak tapasztalatokat gyűjteni. De 
annyit már biztosan tudnak, hogy egy bizonyos lélekszám alatt, ezt nem éri meg csinálni. 

Tamás Csaba polgármester 

Összefoglalja az eddig elmondottakat, és véleménye szerint, ha a közszolgáltatási szerződés 
tervezete semmiben sem tér el a jelenleg hatályos szerződéstől, akkor javasolja, hogy az 
önkormányzat kösse meg a 10 éves szerződést. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint is kössön szerződést az önkormányzat, mivel az árra sem a cégnek, sem 
pedig az önkormányzatnak nincs ráhatása. 

A polgármester a szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja, melyet 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 

1./ A képviselő-testület egyet ért abban, hogy az önkormányzat a Viridis-Pannonia 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kössön hulladékgazdálkodási 
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közszolgáltatási szerződést, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
elfogad. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Zsirmon Máté a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
területi értékesítési vezetője megköszöni a tájékoztatás lehetőségét, és elhagyja az üléstermet. 
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 
tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzik el. 

Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2015. (IX. 16.) 
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 

b) Két ülés közti tevékenység 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy egyik felújítási pályázata sem 
nyert az önkormányzatnak. Az óvodában a legszükségesebb belső festés megtörtént. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a közösségi házban folyik az iskolások étkeztetése. A KLIK az 
ebédszállító edények megvásárlásához 100.000 Ft-al hozzájárult.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy tisztán látszik az anyagból, hogy visszafogott az önkormányzat költekezése, 
ténylegesen csak a legszükségesebb dolgokra költöttek. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
címkézett bevételekre kell oda figyelni. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy a közösségi ház esetében magasabb lesz a rezsiköltség, mint a tervezett, 
mivel ott esznek az iskolások szeptembertől. Ezzel nem számolt az önkormányzat a 
költségvetés tervezésekor. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata a féléves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első félévi 
végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Beleg Pitypang Óvoda beszámolójával – 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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4./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 9/2015. (III. 24.) önkormányzati  

rendelettel és a 15/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított  

8/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
5./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester kérése dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a 2013. 
évben elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot két évente felül kell vizsgálni. A 
felülvizsgálat szükségességéről már korábban döntött a testület. Elmondja, hogy a 
felülvizsgálat során a táblázatok kiegészültek a 2013-as és 2014-es adatokkal, illetve a 
magyarázó szövegek kerültek aktualizálásra. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy végig olvasta az előterjesztés szerinti anyagot és megállapítja, hogy egy 
összetett és sokrétű programról van szó. Véleménye szerint meglehetősen sablonszerű anyag. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Tamás Csaba polgármester javasolja, hogy a helyi 
esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát a képviselő-testület fogadja el. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy amikor lehetősége volt az önkormányzatnak, 
benyújtották a szociális célú tűzifára a pályázatot. A tavalyi évben kb. 100 m3 –t oszthatott ki 
az önkormányzat a szociálisan rászorulóknak. Javasolja, hogy az önkormányzat 2015-ben is 
nyújtsa be a pályázatot. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint ez idáig sem sikerült igazságosan kiosztani a tűzifát, de ez nem az 
önkormányzat hibája. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi évben a Szociális 
Bizottság megvizsgálta, hogy ki hol lakik ténylegesen, és ez alapján próbálták kiosztani a fát. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata támogatási igény benyújtásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján 
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igényt nyújt be 186 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásának támogatására. A 
támogatási igény 15.000 Ft/erdei m3 + ÁFA beszerzési árra vonatkozik, önerő 
biztosítása nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. 

2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. 
napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az utóbbi időben sok esetben fordult elő, hogy közterületen 
szeszesitalt fogyasztottak a községben. Az italozás következtében pedig rendetlenül 
viselkedtek ezek a bizonyos emberek. Jellemző, hogy az árokparton ülnek és alkoholt isznak. 
Véleménye szerint szükség volt a rendelet módosítására. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint bele kellene venni a rendeletbe, hogy bírságolható a közterületen történő 
szemetelés. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzati rendelet 10. §-a 
szabályozza a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közösségi együttéléssel ellentétes 
magatartásokat. 
  
A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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21/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének következményeiről  

szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

8./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának indoka, 
hogy a gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálatra került, és a szociális rendeletbe került át a 
Bursa Hungarica ösztöndíj. Ez az ösztöndíj szociális jellegű támogatási forma, mivel a 
háztartás egy főre jutó jövedelmétől függ a havi összege. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

9./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

10./ A Beleg Pitypang Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy elolvasta az óvoda munkatervét, biztosan megállja a helyét 
szakmailag. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy ez egy munkaterv, de a szakmai anyagban leírtak megvalósítása az óvodában 
lévő hátrányos helyzetű gyermekekkel nagyon nehéz.  

Tamás Csaba polgármester javasolja, hogy az óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 
munkatervét a képviselő-testület véleményezze. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleg Pitypang Óvoda 
2015/2016. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

11./ Egyéb ügyek. 

a) Bursa Hungarica ösztöndíjhoz csatlakozás: 

Tamás Csaba polgármester 
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Tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy idén is lehetősége van az önkormányzatnak 
arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Javasolja, hogy 2015-ben is 
csatlakozzon ehhez az önkormányzat. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016 évben is csatlakozik a 
Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez. 

Határidő: 2015. október 1. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Idősek napja: 

Tamás Csaba polgármester 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy jövő héten lesz a községben az idősek napja. Felhívja a 
képviselők figyelmét, hogy beszéljék meg a konkrét programot. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy nem javasolja a gyümölcs adását az étkezés részeként. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Egyet ért az alpolgármester által elmondottal, mivel annak nincs értelme, hogy az idősek haza 
vigyék a gyümölcsöt. 

Tamás Csaba polgármester 

Felteszi a kérdést, hogy legyen-e ajándék az időseknek. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy amennyiben van rá lehetőség, akkor legyen ajándék is. 

Tamás Csaba polgármester 
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Javasolja, hogy az önkormányzat idősek napjára vegyen csomagot kb. 2.000 Ft/fő értékben. 
Javasolja azt is, hogy kizárólag belegi lakósok vegyenek részt az idősek napi rendezvényen. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata az idősek napi ajándékozásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek-napi rendezvényen 
részt vevők számára, személyenként 2.000 Ft összeget, azaz 220.000 Ft-ot a 
céltartalék terhére biztosítja.   

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

c) Ingatlan felajánlása: 

Tamás Csaba polgármester  

Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Zavadszky Tamás kehidakustányi lakós felajánlotta az 
önkormányzatnak a Beleg Külterület 029/2 helyrajzi számú ingatlan 2/32-ed tulajdoni 
hányadát. Javasolja, hogy a képviselő-testület a felajánlott ingatlant ne fogadja el, mivel nincs 
szüksége rá az önkormányzatnak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (IX. 16.) 
önkormányzati határozata ingatlan felajánlásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felajánlott Beleg Külterület 
029/2 helyrajzi számú ingatlan 2/32-ed tulajdoni hányadát nem fogadja el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

d) Egyéb témák: 
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Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az egyik óvónő térdműtétre 
ment, és nem tudni, hogy mikor tud jönni dolgozni. Mivel a vezető óvónő egyedül nem tudja 
ellátni a feladatokat az óvodában, szükség van még egy személyre.  
Elmondja, hogy jelentkezett egy személy, akit határozott időre, közalkalmazotti 
jogviszonyban fognak foglalkoztatni, 2015. november 30. napjáig.  

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

Kmf 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


