
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 25.-én, 13.00 
órai kezdettel a Községházán megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

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

Távol (igazoltan): Major Mária képviselő. 

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

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2018. (VI. 25.) önkormányza-
ti határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2./ Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ A SEFAG Zrt. részére meghatalmazás vadászati jog gyakorlására. 
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 napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2018. (VI. 25.) 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 előző ülés óta végzett tevékenységekről. Kiemeli, hogy a 
településen újabb rongálás történt, valaki vagy valakik megrongálták a játszótér kerítését, és 
emiatt büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Elmondja, hogy a pályázaton nyert tá-
mogatások felhasználása még folyamatban van, mivel a kivitelezőkkel nagyon nehéz időpon-
tot egyeztetni a munkák megkezdésére vonatkozóan. Kiemeli, hogy elvileg a községháza és a 
közösségi ház külső festése ezen a héten megkezdődik. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2018. (VI. 25.) 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 

2./ Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Takáts Gyula Megyei és Vá-
rosi Könyvtár megküldte beszámolóját a 2017. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról. Ja-
vasolja a 2017. évi beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



#  3

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2018. (VI. 25.) önkormány-
zati határozata könyvtári beszámoló elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Vá-
rosi Könyvtár beszámolóját – a településen 2017. évben végzett könyvtári szolgáltatá-
sokról – elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ A SEFAG Zrt. részére meghatalmazás vadászati jog gyakorlására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a SEFAG Zrt. levélben kereste 
meg az önkormányzatot, mivel szeretnék a korábbi tulajdonosi meghatalmazásokat megújítani 
az önkormányzati területekre vonatkozóan. Javasolja, hogy az önkormányzat hatalmazza meg 
a SEFAG Zrt.-t az önkormányzati ingatlanokon vadászati jog gyakorlására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2018. (VI. 25.) önkormány-
zati határozata meghatalmazásról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a SEFAG 
Erdészeti és Faipari Zrt.-t, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanokon vadászati jogot gyakoroljon. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a meghatalmazás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 
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a) A református egyházközség támogatási kérelme: 

A polgármester ismerteti a református lelkész támogatási kérelmét, és tájékoztatja a testületet, 
hogy Belegből kettő gyermek venne részt a táborozáson. A polgármester javasolja a reformá-
tus egyházközség 40.000 Ft-al való támogatását a hittanos gyermekek nyári táborozása érde-
kében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A támogatásra vonatkozó javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2018. (VI. 25.) önkormány-
zati határozata református egyházközség támogatásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 
forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 13/2013. (XII. 10.) önkor-
mányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) bekezdése 
alapján a Nagyatádi Református Egyházközségnek 40.000 Ft összegű támogatást biz-
tosít, az egyházközség kérelmében szereplő hittanos gyerekek nyári táborozásához. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 
(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Az első ciklusát lezáró óvodavezető további megbízásának kezdeményezése: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Szabó Gáborné óvodavezető 
vezetői megbízása 2018. augusztus 15. napjával lejár. Kiemeli, hogy a köznevelési törvény 
lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület pályázat kiírása nélkül megbízza a második 
ciklusra az óvodavezetőt. Elmondja, hogy amennyiben így dönt a testület, akkor a nevelőtes-
tülettel közölnie kell az erre irányuló kezdeményezését, és a nevelőtestület is kialakítja véle-
ményét. Javasolja, hogy a képviselő-testület kezdeményezze az első ciklusát lezáró óvodave-
zető pályázat nélküli második ciklusra történő megbízását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2018. (VI. 25.) önkormány-
zati határozata óvodavezető második ciklusra történő megbízásának kezdeményezésé-
ről. 
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1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, az első ciklu-
sát lezáró Szabó Gáborné óvodavezető pályázat nélküli második ciklusra történő veze-
tői megbízását. 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kezdeményezésről tájékoztassa a Be-
legi Pitypang Óvoda nevelőtestületét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

c) Egyéb témák: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Szociális Bizottság megkezdte a konyhakertek nagysá-
gának felmérését, a lakhatási támogatás tekintetében. Kiemeli, hogy a faluban többen azt 
mondták, hogy a 3.000 Ft összegű lakhatási támogatásért nem fognak kertet művelni. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megjegyzi, hogy az emberek többsége nem jött rá arra, hogy nem az önkormányzatnak, ha-
nem maguknak csinálják a kertet. 

Tamás Csaba polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy két hete a jegyző asszonnyal végig járták a falut és ezt kö-
vetően kiküldték a felszólításokat a kaszálásra vonatkozóan. Kiemeli, hogy egy-két kivételtől 
eltekintve a felszólítás hatására a kaszálás megtörtént. 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 
  
 Tamás Csaba  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


