
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február26.-án a 

Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott,soron kívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Antalné Lakatos 

Erzsébet Teréz és Major Mária képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül 

dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazolt): Egyed Bélaképviselő. 

 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 

tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2018. (II.26.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

2./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés:  

 

A polgármester elmondja, hogy a 2017. évi tényadatok alapján került sor az előirányzatok 

módosítására.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a módosító rendeletet szavazásra bocsátja. A módosító rendelet elfogadására 

vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
http://rendeletek.szegedvaros.hu/admin/docs/rendeletek/40_1995_50_2001_h.pdf#page=1
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2./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására az 

önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás 

változása miatt volt szükség. A polgármester javasolja a módosult együttműködési 

megállapodás elfogadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2018. (II. 26.) 

önkormányzati határozata Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

 

A képviselő-testület Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

Az együttműködési megállapodás elfogadását követően a polgármester a rendelet-tervezetet 

bocsátja szavazásra 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 

6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a közfoglalkoztatottak minden idős személy háza előtt ellapátolják-e a 

havat. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy azon idős személyek háza előtt 

lapátolják el a havat, akik részt vesznek a házi segítségnyújtásban. 
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A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy még mindig nem tudni, hogy mely 

személyek vesznek, illetve vehetnek részt a március hónaptól induló közfoglalkoztatásban. 

Kiemeli, hogy három személy biztosan marad, két fő egy GINOP-os program keretében, 

akikből egy személy a gyermekétkeztetést látja el, egy személy pedig a hivatalsegédi 

feladatokat. Elmondja, hogy a harmadik személy pedig az óvodás gyermekeket kíséri a kutasi 

óvodába. Hangsúlyozza, hogy ez biztos, a többi személy kiléte pedig teljes mértékben 

bizonytalan. 

 

 

 

Mivel más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 
 

Kmf. 

 

 

 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


