
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 28.-án, a Köz-
ségházán 13.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Antalné Laka-
tos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Ka-
talin jegyző. 

Távol (igazoltan): Major Mária és Egyed Béla képviselők. 

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

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2018. (V. 28.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

2./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ A nyári szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ 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: 

A napirendi pont ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.  

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja, és azt 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2018. (V. 28.) önkormányza-
ti 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 előző ülés óta végzett tevékenységekről. Elmondja, hogy 
az orvosi rendelő, a községháza és a közösségház felújítása júniusban elkezdődik. Kiemeli, 
hogy a kamerarendszer kiépítése is folyamatban van, jelenleg az E.ON általi engedélyre vár-
nak. Tájékoztatást ad arról, hogy a kultúrházban a mosdó kialakítására közbeszerzést írnak ki, 
mivel ez a konzorciumban beadott pályázat részét képezi. Véleménye szerint a vizesblokk 
még az idei évben el fog készülni, mivel a Belegre eső összeggel 2018-ban el kell számolni. 
Elmondja, hogy bűnügyi feljelentést tett, mivel a tornacsarnok északi falára grafitit rajzoltak, 
a kár kb. 70-80 ezer forint. Hangsúlyozza, hogy a kamerarendszer kiépítése a megelőzés miatt 
is fontos lesz. Elmondja, hogy az önkormányzat próbálja rendbe tenni, illetve tartani az in-
tézményeit, és jönnek „ezek” a károkozók, akik tetemes összegű kárt okoznak az önkormány-
zatnak.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kutyatartással kapcsolatban folyamatosan problémák 
vannak a településen. Elmondja, hogy van egy család, ahonnan három kutyát már elvitettek és 
el is tiltotta a jegyző asszony őket az ebtartástól három évre. Ennek ellenére ismét hoztak ku-
tyát, mely szintén elkobzásra került.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2018. (V. 28.) önkormányza-
ti határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
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Előadó: Tamás Csaba polgármester  

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a nyári szünetben a gyermek-
étkeztetést Tóth Sándor, az ötvöskónyi konyhát üzemeltető vállalkozó biztosítja Beleg köz-
ségben.  
Elmondja, hogy Tóth Sándor megküldte a nyersanyagnormára vonatkozó tájékoztatását, me-
lyet figyelembe véve az önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé. A polgármester 
javasolja a módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ A nyári szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a szünidei gyermekétkeztetésre vonatko-
zó szerződés módosítására, ugyanabból az okból került sor, ami miatt a gyermekvédelem he-
lyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet módosította a testület. Javasolja, hogy a testü-
let értsen egyet a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés módosításá-
val. 

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 75/2018. (V. 28.) önkormányza-
ti határozata szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés módosí-
tásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetésre 
vonatkozó vállalkozási szerződés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóvá-
hagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

a) Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TAK készítéséhez az önkor-
mányzat 1 millió forint állami támogatást kapott. Kiemeli, hogy az önkormányzat már 2017. 
őszén tudta, hogy nem fog elkészülni a kézikönyv. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat kí-
nosan ügyelt arra, hogy ne kelljen visszafizetnie támogatást, ennek ellenére most mégis 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mivel az 1 millió forintot nem költötték el 2017. de-
cember 31.-ig. Elmondja, hogy a tervező nem akarta, hogy előlegként átutalják neki a pénzt. 
Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak szüksége van rendkívüli ön-
kormányzati támogatásra, mivel a közös hivatal működési hozzájárulását, valamint a TAK 
elkészítéséhez kapott állami támogatást jelenleg nem tudja az önkormányzat átutalni.  

A polgármester javasolja rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2018. (V. 28.) önkormányza-
ti határozata települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza pályázat benyúj-
tását, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyar-
ország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 
10. pontja szerinti, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásá-
ra. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Egyéb ügyek: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a START közmunkaprogramot 
két alkalommal is ellenőrizték, és mindent rendben találtak. Szeretne köszönetet mondani 
mindenkinek, aki részt vett, illetve részt vesz a közfoglalkoztatási programok végrehajtásá-
ban.  
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Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy mi lesz a téli rezsicsökkentéssel Beleg községet illetően? 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a jelenlegi szabályozás szerint Beleg pénz-
beli támogatást kap, melyből fát kell vásárolnia, és kiosztania a rászoruló, gázzal nem fűtő 
családoknak. Elmondja, hogy egyenlőre a végrehajtás szabályai nem ismertek, de elvileg 
szeptember 30.-ig ezt meg kell valósítania az önkormányzatnak. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megjegyzi, hogy nagyon igazságtalan intézkedés a Kormány részéről, mert így nem fog min-
denki részesülni a téli rezsicsökkentésből. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Dózsa Gy. utca sarkán lévő ház előtt a bokrok olyan 
mértékben belógnak a járdára, hogy nem lehet közlekedni. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat le fogja vágni a beló-
gó ágakat. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megjegyzi, hogy a temetőnél az egyik konténer nagyon tele van. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester megjegyzésével kapcsolatban elmondja, hogy gondoskodni fog a konténer 
kiürítéséről. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy a tabi polgármester azt nyilatkozta valahol, hogy az önkormányzatoknak le-
hetősége lesz fejlesztési programban részt vennie. 

Tamás Csaba polgármester 
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A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy erre pályázott az önkormány-
zat is az összekötő út- és a központ felújításával. 

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

Kmf. 
 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


