
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 29.-én, a 

Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária és 

Antalné Lakatos Erzsébet képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. 

Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Egyed Béla képviselő. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2019. (IV. 29.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

 2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.  

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

 3./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

 4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző 

 

5./ A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása.  

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

6./ Beszámoló a 2018. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

7./ 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: 
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Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2019. (IV. 29.) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű 

megszüntetésével elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

b) Két ülés közti tevékenység: 

 

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy április 17.-én bírósági tárgyalás volt a kábel TV-s 

ügyben. Kiemeli, hogy az erre irányuló keresetet tavaly májusában nyújtották be. 

Hangsúlyozza, hogy első fokon nyert a belegi önkormányzat, azonban az ügynek még nincs 

vége, mivel az elsőfokú döntés ellen van fellebbezési lehetőség. 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kutasi lakás ügyében, a kutasi testület a 

mai napon ül össze, tehát jó lenne, ha végre ajánlanának egy vételárat. Elmondja, hogy a 

kisbajomi önkormányzat részét 2,3 millió forintért váltotta meg a kutasi önkormányzat.  

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kamerarendszer már működik, négy kamerával. 

Elmondja, hogy büntetőfeljelentést tett, mivel a Rinya-parton talált két nagy halom szemetet, 

a nyomozás folyamatban van. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a kultúrház vizesblokkjának kialakítása hamarosan befejeződik. 

Elmondja, hogy a kultúrház felújítására irányuló pályázat benyújtásra került, az orvosi rendelő 

felújítására és orvosi eszközök beszerzésére irányuló pályázatot pedig a mai napon lehet 

benyújtani. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2019. (IV. 29.) 

önkormányzati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.  

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési 

beszámolót, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2019. (IV. 29.) 

önkormányzati határozata az óvodai beszámolóról. 

 

A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda 2018. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

 

3./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását.  

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2019. (IV. 29.) önkormányzati 

határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzésről 

szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

 

Dr. Varga Katalin jegyző az írásos előterjesztést összefoglalja, és kiemeli az önkormányzat 

által nyújtott, hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtott támogatásokat. Elmondja, hogy 

Jünglingné Bellai Aliz családgondozó az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta az 

intézményi beszámolót is, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 

határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2019. (IV. 29.) 

önkormányzati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 

– a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Somogy 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Tamás Csaba polgármester, dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

5./ A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja, hogy a testület a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát egyben határozza meg és engedélyezze a maximális létszám átlépését. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2019. (IV. 29.) önkormányzati 

határozata a 2019/2020. évben indítható óvodai csoportokról.  

  

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvodában a 

2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát egyben határozza meg.  
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2./ A képviselő-testület engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2019/2020. nevelési évre a nemzeti köznevelésről 

szóló törvényben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 20 %-al történő 

túllépését. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

  

 

6./ Beszámoló a 2018. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére 

és átadására vonatkozó szabályokat egy rendelet határozza meg. Az önkormányzati rendelet 

szerint, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesítéséről a polgármester a 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a 2018. évben nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadását.  

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2019. (IV. 29.) 

önkormányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben nyújtott 

támogatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

a) Pályázat benyújtása orvosi rendelő felújítására és orvosi eszközök beszerzésére:  

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „orvosi rendelő, orvosi 

eszközök” alprogramok tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetőség van az 

orvosi rendelő felújítására, a rendelőkben lévő bútorok kicserélésére, valamint orvosi 

eszközök beszerzésére. Elmondja, hogy az elnyerhető támogatás összege 33 millió forint. A 

polgármester javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2019. (IV. 29.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Beleg 

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Orvosi 

eszköz” elnevezésű, MFP-AEE/2019. azonosítószámú alprogramra. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy Beleg Község Önkormányzata pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelő” elnevezésű, MFP-

HOR/2019. azonosítószámú alprogramra. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: 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 


