
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 27.-én 13.00 
órai kezdettel a Községházán megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli nyilvános 
üléséről. 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Major Mária és Antalné Lakatos Erzsébet 
képviselők, a meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

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

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 3 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, az megnyitja.  

A napirendi javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2017. (III. 27.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a múlt héten, egy értekezleten 
vett részt Kutason, ahol a háziorvosi ellátással kapcsolatban volt megbeszélés. Elmondja, 
hogy a megbeszélésen részt vett a feladatot ellátó LONA-MEDIC Kft. képviselője is. 
Kiemeli, hogy május 1.-től jó irányba fog változni a községben a háziorvosi ellátás, ugyanis 
visszatér a heti kétszeri rendelés, kedden és pénteken. Hangsúlyozza, hogy remélhetőleg azok, 
akik eddig „jelentgették” a háziorvost, végre „elülnek”. Kiemeli, hogy ezek a személyek nem 
az önkormányzatnak okoznak kárt, hanem a faluban élő embereknek. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 



Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint a háziorvosi rendelésen sorszámos rendszert kellene kialakítania az új 
háziorvosnak. 
Tamás Csaba polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy meg fogja említeni ezt a módszert az új 
orvosnak, de ilyen szinten nem szeretne beleszólni a munkájába.  

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a 2017. május 1. napjától 
hatályos feladat-ellátási szerződés jóváhagyását.  

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2017. (III. 27.) 
önkormányzati határozata feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. 

  
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi körzet 
háziorvosi alapellátásáról szóló, 2017. május 1. napjától hatályos feladat-ellátási 
szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.  

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2017. május 1. napjától hatályos feladat-
ellátási szerződés jóváhagyásával, az azonos tárgyban, a LONA-MEDIC Kft.-vel 
kötött, 2017. január 1. napjától hatályos feladat-ellátási szerződés hatályát veszti. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A feladat-ellátási szerződés jóváhagyását követően a polgármester a rendelési időre vonatkozó 
javaslatot bocsátja szavazásra. A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2017. (III. 27.) 
önkormányzati határozata rendelési időről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kutasi I. 
számú vegyes háziorvosi körzet háziorvosi alapellátás – felnőtt és gyermek, vegyes 
háziorvosi ellátás, valamint az iskolai és ifjúságorvoslás egészségügyi ellátás feladatait 
- feladataira 2016. február 1. napjától betöltetlen körzetként helyettesítéssel betöltött 
körzet rendelési idejét az alábbiak szerint állapítják meg: 

Kutas községben: 



Hétfő:                    11.30 – 14.00                   Tanácsadás: 14.00 – 14.30 
Kedd:                            ---- 
Szerda:                  12.00 – 15.00                   Iskolaorvoslás: 15.00 – 15.30 
Csütörtök:              8.30  – 11.30 
Péntek:                  10.00 – 12.30  

Beleg községben: 

Hétfő:                     ---  
Kedd:                     8.30 – 11.00                        Iskolaorvoslás: 11.00 – 11.30 
Szerda:                   --- 
Csütörtök:              --- 
Péntek:                  8.30 – 09.30                         

2./ A testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelési idő módosításáról és 
kihirdetéséről gondoskodjon.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

a) Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé, mivel a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj esetében 2016-os dátum szerepel az igénybevétel feltételei között. 
Kiemeli, hogy ezen támogatás bevezetésének egyik célja az volt, hogy csökkenjen a 
háztartások adótartozása. Javasolja, hogy a testület a rendeletet úgy módosítsa, hogy az 
igénybevétel feltételei között a 2017. évet megelőző adóévekről áthúzódó magánszemélyek 
kommunális adó és gépjárműadó tartozása szerepeljen. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2017. (III. 27.) 
önkormányzati határozata rendelet módosításáról.   



1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 2./ pontban részletezett módosításának 
szükségességével. 

2./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 23/B. § (1) bekezdés c) 
pontjában szereplő „2016.” szövegrész helyébe „2017.” szövegrész lép.  

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását dolgozza ki, és a következő munkaterv szerinti 
ülésre terjessze elő. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Egyéb témák: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy szerdán megy Kaposvárra a 
Kutason lévő lakóház ügyében az ügyvédhez. 
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a humán szolgáltatások fejlesztése elnevezésű 
pályázaton keresztül lehetőség lesz a kultúrházban, három millió forint értékben vizesblokk 
kialakítására, illetve a térfigyelő rendszer kiépítésének 1,5 millió forint összegű költségét is 
beállították a pályázatba. Elmondja, hogy természetesen ezek bruttó összegek, tehát az 
elnyerhető támogatás kevesebb lesz, a döntés nyár végére várható. Kiemeli, hogy a pályázati 
felhívásban meg van határozva, hogy a pályázati összeg hány százaléka költhető dologi 
kiadásra, illetve rendezvényekre. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy a temetőben mikor lesz felszerelve a csap. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a mai nappal felszerelték a temetőben a 
csapot. 

Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

Tamás Csaba     dr. Varga Katalin 
polgármester             jegyző


