
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 27.-én, a 
Községházán 13 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános ülé-
séről.  

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. 

A napirendi javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2018. (VIII. 27.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

2./ „Rinyamenti közösség az Emberekért” EFOP-1.5.3-16-2017-00059 számú projektre 
vonatkozóan a Humán szakemberek ösztönző díjazásáról szóló szabályzat elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Háziorvosi ellátásra vonatkozó döntés meghozatala. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

1./ A 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik 
arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szol-
gáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. Kieme-
li, hogy ennek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A polgármester 
elmondja, hogy a DRV Zrt. az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a gördülő fejlesztési 
tervet a 2018-2032. évi időszakra. A polgármester javasolja, hogy a feladatok elvégzésével a 
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testület bízza meg a DRV Zrt.-t, valamint, hogy a testület fogadja el a gördülő fejlesztési ter-
vet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 3 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2018. (VIII. 27.) önkor-
mányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-17127-1-001-00-15 
MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_303 kódszámú, Belegi vízmű megnevezésű ví-
ziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 
2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pót-
lási tervezetét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre 
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ „Rinyamenti közösség az Emberekért” EFOP-1.5.3-16-2017-00059 számú projektre 
vonatkozóan a Humán szakemberek ösztönző díjazásáról szóló szabályzat elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi kulturális pályázat 
keretében lehetőség van településenként évente kettő humán közszolgáltatásban dolgozó 
szakember elismerésére, továbbá három kategóriában évente 1-1 fő részére térségi szintű el-
ismerés átadására. Elmondja, hogy Nagyatád Város Önkormányzata megküldte a díjazásra 
vonatkozó szabályzatot, mely szeptember 14. napján lép hatályba. Javasolja a szabályzat kép-
viselő-testület általi elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 3 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2018. (VIII. 27.) önkor-
mányzati határozata szabályzat elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Rinyamenti közösség az 
Emberekért” EFOP-1.5.3-16-2017-00059 számú projektre vonatkozóan, a Humán 
szakemberek ösztönző díjazásáról szóló szabályzatot elfogadja. 
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Határidő: 2018. szeptember 14. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Háziorvosi ellátásra vonatkozó döntés meghozatala. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a háziorvosi alapellátást biz-
tosító LONA-MEDIC Kft. jelezte, hogy a kutasi I. számú körzet háziorvosi praxisában dr. 
Csönde Sándor a 15 óra háziorvosi és 1 óra iskola egészségügyi rendelési időn kívül további 5 
órában biztosítja a rendelkezésre állási időt, valamint dr. Márton István heti 20 órában bizto-
sítja a körzetben a rendelkezésre állási időt. Javasolja a háziorvosi alapellátás ellátására vo-
natkozó döntések meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2018. (VIII. 27.) önkor-
mányzati határozata háziorvosi feladatok ellátásáról. 

1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - Mötv. 
- 13. § 4. pontja szerint az önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi alapel-
látásról és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról. 

2./ Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény - Eütv. - 88. § (1) bekezdése sze-
rint a beteg részére biztosítani kell, hogy folyamatos egészségügyi ellátásban részesül-
jön. Az Eütv. 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az alapellátás körében 
többek között gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, az alapellátás-
hoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. 

3./ Fentiekre tekintettel Beleg község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Kutas 
Község Önkormányzata változás bejelentést nyújtson be az illetékes Somogy Megyei 
Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatala Népegészségügyi Intézetéhez. 

4./ Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, hogy 
a Kutas községi I. számú vegyes háziorvosi körzetben dr. Csönde Sándor a 15 óra há-
ziorvosi és 1 óra iskola egészségügyi rendelési időn kívül további 5 órában biztosítja a 
rendelkezésre állási időt, valamint dr. Márton István heti 20 órában biztosítja a körzet-
ben a rendelkezésre állási időt, így a körzet heti 40 órában lesz ellátva. 
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5./ Felkérik a polgármestert, hogy a döntésről Kutas község önkormányzat Képviselő-
testületét értesítse. 

Határidő: azonnali, illetve értelem szerint  
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

Kmf. 
 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


