
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 16.-án, a 

Községházán 15 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános 

üléséről.  

 

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

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő, 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. 

 

A napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2019. (IX. 16.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

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

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

4./ A Belegi Pitypang Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. Az óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

6./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet 

elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 

tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzik el. 

 

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

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2019. (IX. 16.) 

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: 

 

Tamás Csaba polgármester beszámol az előző ülés óta eltelt időszakban végzett 

tevékenységről. Elmondja, hogy a kultúrház felújítása miatt a könyvtárat a régi 

tűzoltószertárba helyezik át. Tájékoztatást ad arról, hogy a települési idősek napja 2019. 

szeptember 27-én lesz. Megjegyzi, hogy az idősek-napi rendezvényen a programok a tavalyi 

évekhez hasonlóan alakulnak. Javasolja, hogy a testület az idősek napi rendezvény 

megtartásához 300.000 Ft összeget határoljon el, a szociális támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2019. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata idősek-napi rendezvény költségének biztosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 27-én 

tartandó települési idősek napi rendezvény 300.000 Ft összegű költségét, a szociális 

támogatás terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy a településen működik egy nyugdíjas klub. Elmondja, 

hogy a klub tagjai kirándulást szerveznek Pécsre. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa 

a kirándulás útiköltséget, amely körülbelül 50.000 Ft. 

 

Tamás Csaba polgármester az alpolgármester asszony javaslatát szavazásra bocsátja.   
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A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2019. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata nyugdíjas klub támogatásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 13/2013. (XII. 10.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) 

bekezdése alapján a Belegi Nyugdíjas Klub részére 50.000 Ft összegű támogatást 

biztosít. 

 

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 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 103/2019. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 

bedolgozásra a 2019. évi költségvetésbe.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 
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A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg. 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a 2019. első félévi beszámoló 

elfogadását. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2019. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a féléves költségvetési beszámolóról. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Belegi Pitypang Óvoda beszámolójával – 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

4./ A Belegi Pitypang Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. Az óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

A napirendi sor ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2019. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről, beszámolóról. 
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1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 

2019/2020. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló 

beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy idén is lehetősége 

van az önkormányzatnak arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. 

Javasolja, hogy az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan is csatlakozzon az 

ösztöndíjrendszerhez. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

                                                                                                          

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2019. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

                                                                                                          

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. A képviselő-testület az előterjesztés 

mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények 

igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 

pályázati kiírás feltételeivel. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. október 2. 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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6./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet 

elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző elmondja, hogy a szociális célú tűzifa rendelet ugyanolyan feltételekkel került 

megalkotásra, mint az elmúlt években. Kiemeli, hogy a tavalyi évben 57 m3 tűzifa támogatást 

kapott az önkormányzat, az idei évben pedig 155 m3-t. Hangsúlyozza, hogy a kérelmek 

elbírálása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 

rendeletet alkotja meg: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

Az egyéb ügyeken belül más téma nem hangzott el. 

 

 

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

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


