
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 9.-én, a 

Községházán 16.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Antalné Lakatos 

Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga 

Katalin 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 

elfogadja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2019. (V. 9.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pont: 

 

1./ A védőnői feladatok ellátására vonatkozó megállapodás elfogadása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

1./ A védőnői feladatok ellátására vonatkozó megállapodás elfogadása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy Beleg Község Önkormányzata, 

Kisbajom Község Önkormányzata és Szabás Község Önkormányzata, Kutas Község 

Önkormányzatával 2007-ben, 2008. január 1. napi hatállyal megállapodást kötött a védőnői 

feladatok ellátására vonatkozóan. Elmondja, hogy az akkor kötött megállapodás társulás 

keretében történő ellátásra vonatkozik, azonban e feladat tekintetében soha nem jött létre 

társulás, tehát a megállapodás tartalmában hibás. Emlékezteti a megjelenteket, hogy az 

önkormányzat pályázatot nyújtott az orvosi rendelő felújítására, valamint orvosi eszközök 

beszerzésére. Elmondja, hogy a pályázat hiánypótlásában került megjelölésre a védőnői 

feladatok ellátására vonatkozó megállapodás. Kiemeli, hogy a védőnői ellátásban résztvevő 

önkormányzatoknak új megállapodást kell elfogadni, mivel nem jött létre társulás a feladatok 

ellátására tekintettel. Javasolja a beterjesztett megállapodás-tervezet elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a védőnői feladatok ellátására vonatkozó megállapodás-tervezetet szavazásra 

bocsátja. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2019. (V. 9.) önkormányzati 

határozata védőnői feladatok ellátására vonatkozó megállapodás elfogadásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői feladatok 

ellátására vonatkozó megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 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 


