
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 11.-én 14.10 
órai kezdettel a Községházán megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli nyilvános 
üléséről. 

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

Távol (igazoltan): Egyed Béla képviselő. 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, az megnyitja.  

A napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
testület a következő napirendet tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2017. (XII. 11.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 
Napirendi pont: 

1./ Tájékoztatás a NÉBIH ellenőrzéséről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

1./ Tájékoztatás a NÉBIH ellenőrzéséről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a NÉBIH ellenőrzést tartott a 
közösségi házban, mivel ott történik a gyermekétkeztetés. Elmondja, hogy amikor a közösségi 
házban elkezdték a gyermekétkeztetést az ÁNTSZ vezetője személyesen nézte meg az 
épületet, és mindent rendben talált. Kiemeli, hogy a NÉBIH szerint sok minden nincs 
rendben, a NÉBIH munkatársai által tett felhívásra az önkormányzatnak intézkedési tervet 
kell kidolgoznia. Tájékoztatást ad arról, hogy van olyan intézkedés, amelynek nincs anyagi 
vonzata és van olyan, aminek van. Kiemeli, hogy már felvette a kapcsolatot a hatósági fő 
állatorvossal és a HACCP szakemberekkel is a hiányosságok pótlása érdekében. Javasolja a 
tájékoztatás tudomásul vételét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2017. (XII. 11.) 
önkormányzati határozata tájékoztatás tudomásul vételéről. 

  



Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Házra vonatkozó 
NÉBIH által tartott ellenőrzésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

   
  Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 
Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

Tamás Csaba     dr. Varga Katalin 
polgármester             jegyző


