
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 24.-én, a Kö-
zösségi Házban 16.30 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária és 
Antalné Lakatos Erzsébet képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. 
Varga Katalin jegyző. 

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. 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2017. (IV. 24.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

 2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

6./ A Belegi Pitypang Óvoda alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Beszámoló a 2016. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

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

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2017. (IV. 24.) önkormány-
zati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogad-
ja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység. 

A polgármester tájékoztatást ad az éppen folyó közmunkaprogramokról, a közfoglalkoztatot-
tak létszámáról. Kiemeli, hogy az óvoda felújítása teljes mértékben befejeződött. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Mivel hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2017. (IV. 24.) önkormány-
zati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 



#  3

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Hangsúlyozza, hogy megtörtént eseményekről van szó, ezért nem nagyon tud mit mondani a 
beszámolóról. Kiemeli, hogy az iparűzési adóból befolyt bevétel nagyon magas és úgy látja, 
hogy az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsönök is kezdenek megtérülni. Hangsúlyoz-
za, hogy a gépjárműadó esetében a bevétel vagy túl volt tervezve, vagy nem megfelelően 
folytak be az adóbevételek. Kiemeli az adóhátralékok behajtásának, letiltásának jelentőségét. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési 
beszámolót, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2017. (IV. 24.) önkormány-
zati határozata az óvodai beszámolóról. 

A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megjegyzi, hogy a belső ellenőrzést végző céget nagyon korrektnek tartja, mindig részletes és 
érthető anyagot készítenek. Véleménye szerint a belső ellenőrzés hasznos, mivel felhívja a 
figyelmet az esetleges hiányosságokra. 
Mivel több hozzászólás nem volt polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti 
elfogadását. Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2017. (IV. 24.) önkormány-
zati határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 

1./ A képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót az előterjesz-
tés szerint elfogadja.  

2./ A testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi összefoglaló ellenőr-
zési jelentését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

Dr. Varga Katalin jegyző az írásos előterjesztést összefoglalja, és kiemeli az önkormányzat 
által nyújtott, hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtott támogatásokat. Elmondja, hogy 
Jünglingné Bellai Aliz családgondozó az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta az intéz-
ményi beszámolót is, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2017. (IV. 24.) önkormány-
zati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 
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1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
– a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadja. 

2./ A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester, dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számát egyben határozza meg és engedélyezze a maximális létszám átlépését. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2017. (IV. 24.) önkormányzati 
határozata a 2017/2018. évben indítható óvodai csoportokról.  
  
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvodában a 
2017/2018.-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát egyben határozza meg.  

2./ A képviselő-testület engedélyezi a maximális létszám 20 %-kal történő átlépését. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ A Belegi Pitypang Óvoda alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az óvoda alapító okiratát azért kellett módosítani, mert nem 
szerepelt benne a mozgásszervi fogyatékos gyermekek nevelési lehetősége. Kiemeli, hogy 
tartalmi és formai szempontból is szükséges volt az alapító okirat módosítása, mivel a magyar 
államkincstár által meghatározott formának kell megfelelnie.   



#  6

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a módosító és az egységes alapító okirat elfogadását.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2017. (IV. 24.) önkormány-
zati határozata az óvoda alapító okiratának módosításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda alapí-
tó okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

  

7./ Beszámoló a 2016. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére 
és átadására vonatkozó szabályokat egy rendelet határozza meg. Az önkormányzati rendelet 
szerint, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesítéséről a polgármester a költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a 2016. évben nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadását.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2017. (IV. 24.) önkor-
mányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben nyújtott támo-
gatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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8./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntés született a szociális 
rendelet módosításáról. Elmondja, hogy a módosításra a rendeletben szereplő 2016-os dátum 
miatt volt szükség, a rendelet aktualizálása érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

9./ Egyéb ügyek. 

a) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy lehetőség nyílt pályázat benyújtására, 
amelynek keretében az orvosi rendelő felújítását lehetne megvalósítani. Emlékezteti a megje-
lenteket, hogy a tavalyi évben is nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés 
támogatására pályázatot az önkormányzat, az elbírálás az óvoda tekintetében kedvező volt. 
Elmondja, hogy a háziorvosi rendelő esetében a maximális keret 30.000.000 Ft, és az önkor-
mányzatnak 5 %-os önerőt kell biztosítania. Kiemeli, hogy elkészült a költségvetés, eszerint 
az orvosi rendelő felújítása 11.993.255 Ft. A polgármester javasolja a pályázat benyújtását, és 
az önrész tartalék terhére történő biztosítását. 

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 84/2017. (IV. 24.) önkormány-
zati határozata pályázat benyújtásáról és önrész biztosításáról. 
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1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. 
pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására kiírt pályázat benyújtását a 2./ pontban meghatározottak szerint. 

2./ A képviselő-testület az ac) alcél alapján támogatja az orvosi rendelő felújítására 
történő pályázat benyújtását. A testület a szükséges saját forrást a 11.993.255 Ft beke-
rülési költség 5 %-ában, azaz 599.663 Ft összegben a 2017. évi tartalék terhére bizto-
sítja. 

3./ A testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció aláírására. 

4./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a tartalék felhasználására vonatkozó dön-
tést, a költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze be. 

Határidő: 2017. május 2. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Egyéb témák: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket az ügyvéd úr írt Kutas község pol-
gármesterének levelet a közös tulajdon megszüntetése érdekében. Hangsúlyozza, hogy válasz 
még nem érkezett a levélre. 

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a kábel TV-s ügyben volt már egy elmaradt tár-
gyalás, a második tárgyaláson pedig csak az önkormányzatot képviselő ügyvéd volt jelen. 
Elmondja, hogy május hónapban lesz egyeztetés az üggyel kapcsolatban, tehát ez az ügy is 
még folyamatban van. 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a községben a gyermeknap május utolsó 
péntekjén kerül megszervezésre, déltől este hatig. Elmondja, hogy azért döntöttek a péntek 
mellett, mert szombatra már minden bérelhető játék, pl. ugráló-vár foglalt volt. 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy felkereste őt egy pályázatírással 
foglalkozó cég munkatársa, a szegregált élethelyzetek felszámolása elnevezésű pályázattal 
kapcsolatban. A polgármester röviden ismerteti a pályázatot, melyen kétszer 200 millió forin-
tot nyerhetne el a település. Elmondja, hogy a tájékoztató anyagot a képviselők megkapták, 
kéri, hogy mondják el véleményüket. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint nincs szegregált településrész a községben, nem kell ezzel a pályázattal 
foglalkozni. 

Tamás Csaba polgármester javasolja, hogy a község ne vegyen részt a pályázaton. 
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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 85/2017. (IV. 24.) önkor-
mányzati határozata pályázatban való részvétel elutasításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az 
EFOP-1.6.2-16. azonosítószámú, a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programmal” elnevezésű pályázatban ne vegyen részt az önkormányzat. 

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 jegyző


