
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 30.-án, 13.00 
órai kezdettel a Községházán megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli nyilvános ülé-
séről.  

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

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

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

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2018. (VII. 30.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ A Belegi Pitypang Óvoda vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízá-
sa. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

2./ Az önkormányzat információátadási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ Ingatlan vásárlásának megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

1./ A Belegi Pitypang Óvoda vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

Kiegészítés: 
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Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen a testület kez-
deményezte Szabó Gáborné óvodavezető ismételt megbízását. Kiemeli, hogy az óvoda neve-
lőtestülete egyet értett a kezdeményezéssel, ezért javasolja a pályáztatás nélküli ismételt meg-
bízását Szabó Gábornénak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2018. (VII. 30.) önkormány-
zati határozata az óvodavezető pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázat 
kiírása nélkül, a határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésének változatlanul 
hagyása mellett, a Belegi Pitypang Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával – 
a nevelőtestület több mint kétharmadának egyetértésével – 2018. augusztus 16. napjá-
tól 2023. augusztus 15. napjáig a jelenlegi óvodavezető, Szabó Gáborné Kaposújlak, 
Petőfi utca 43. szám alatti lakóst bízza meg. 

2./ A képviselő-testület az intézményvezető illetményét, az illetményelemek mértékét 
a jelenlegi besorolásával megegyezően határozza meg. 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

2./ Az önkormányzat információátadási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat jelenleg hatályos infor-
mációátadási szabályzata ellen az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály kifogást 
nyújtott be. Kiemeli, hogy a szabályzatot több pontban is módosítani kellett volna, ezért cél-
szerűbb volt egy új szabályzat megalkotása. Javasolja a jegyzőkönyv mellékletét képező sza-
bályzat elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2018. (VII. 30.) önkormány-
zati határozata információátadási szabályzatról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beleg Község Önkormányzata 
Információátadási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja azzal, hogy 
a korábban e tárgyban hozott szabályzat hatályát veszti. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester és dr. Varga Katalin jegyző 

3./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy ismételten lehetősége van az önkormányzatnak 
pályázatot benyújtani szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Kiemeli, hogy az ebr42-es prog-
ram szerint az önkormányzat 80 m3 tűzifára nyújthat be pályázatot. Emlékezteti a megjelente-
ket, hogy általában a pályázott mennyiség felét kapja meg az önkormányzat. Elmondja, hogy 
fel fogja venni a SEFAG Zrt.-vel a kapcsolatot, hogy a tűzifára vonatkozóan adjanak árajánla-
tot. Javasolja, hogy az önkormányzat 2018-ban is nyújtsa be a pályázatot. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2018. (VII. 30.) önkormány-
zati határozata támogatási igény benyújtásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján 
igényt nyújt be 80 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásának támogatására. A támo-
gatási igény 15.000 Ft/erdei m3 + ÁFA beszerzési árra vonatkozik, önerő biztosítása 
nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. Az önkormányzat vállalja, 
hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől nem kér ellenszolgáltatást. 

2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. 
napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 

Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Ingatlan vásárlásának megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban már beszéltek arról, 
hogy a Petőfi utca 63/a. szám alatti ingatlant megvásárolná az önkormányzat és ott egy klub-
helyiséget alakítanának ki. Emlékeztet arra is, hogy az önkormányzat az ingatlan tulajdonjo-
gának felét már korábban megvásárolta árverésen az önkormányzat. Kiemeli, hogy az ingat-
lan tulajdoni lapja szerint semmiféle teher nincs bejegyezve a tulajdonosok tekintetében. Ja-
vasolja, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy az ingatlan ½-ed részének 
maximum 1,5 millió forintért történő megvásárlásáról tárgyaljon a tulajdonossal. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2018. (VII. 30.) önkormány-
zati határozata polgármester felhatalmazásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Beleg Petőfi utca 63/a. szám alatti ingatlan ½-ed részének, maximum 1,5 millió 
forintért történő megvásárlásáról tárgyaljon a tulajdonossal. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

Kmf. 
  
 Tamás Csaba  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


