
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 3.-án, a 

Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak: Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester, Czeglédi Csaba, 

Horváth Józsefné és Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív 

szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

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

jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2019. (XII. 3.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pont: 

 

1./ A szociális kiadásokra adott állami támogatás felhasználásának megtárgyalása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester  

 

  

1./ A szociális kiadásokra adott állami támogatás felhasználásának megtárgyalása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat éves szinten 18.060.000 Ft összegű 

támogatást kapott a szociális feladatok ellátására. Elmondja, hogy november végéig az 

önkormányzat 6,5 millió forintot költött el, tehát még kb. 11,5 millió forintot el kellene 

költeni, illetve a köznevelési támogatás felhasználásából is van vissza kb. 2,5 millió forint. 

Véleménye szerint az önkormányzat az elköltendő kb. 14 millió forint helyett csak 8 millió 

forintot tud elkölteni. Hangsúlyozza, hogy amit az önkormányzat nem költ el, azt vissza kell 

fizetni! Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat van ki nem fizetett számlája is, amely a 

tűzoltószertár felújításához kapcsolódik. Kiemeli, hogy az önkormányzat lényegében 

mínuszban van. 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Elmondja, hogy nem kap annyi pénzt az önkormányzat a kötelező feladatokra, amennyire 

szükség lenne, tehát az önkormányzat kénytelen volt a szociális pénzből költeni. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 
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Nem érti, hogy az önkormányzat hogyan vállalhatott kötelezettséget egy 4,5 millió forint 

összegű számla kifizetésére úgy, hogy nincs rá pénze. Megjegyzi, hogy a jegyzőkönyvek 

áttekintése során nem látta azt, hogy a testület jóváhagyta volna az önerő kifizetését. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2010-ben az önkormányzat mínusz 19 milliós hitelben 

volt, és mára nullára „futott” ki a bevételek és kiadások egyenlege. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Véleménye szerint nagy bajban van az önkormányzat. Kiemeli, hogy a legnagyobb probléma 

az, hogy a volt polgármester egyedül döntötte el a 4,5 millió forintos felújítás szükségességét. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Elmondja, hogy valóban nem tudtak a 4,5 millió forintos kötelezettségvállalásról. Véleménye 

szerint meg kell kérdezni ezzel kapcsolatban a volt polgármestert. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a polgármesteri munkakör átadás-átvételéhez készülve, 

összegyűjtötték a kifizetetlen számlákat és akkor szembesült a 4,5 millió forintos számla 

létéről. 

 

Czeglédi Csaba képviselő 

 

Véleménye szerint a 4,5 millió forintért alig csinált valamit a vállalkozó, ő úgy látta, hogy a 

festésen és a nyílászárócserén kívül nem nagyon történt semmi. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy jelenleg van kettő megbízási szerződés, amely véleménye 

szerint nem indokolt. Kiemeli, hogy meg kell nézni azt, hogy ezeket a szerződéseket meg 

lehet-e szüntetni a takarékosság érdekében. Véleménye szerint, ha egy közmunkás többet 

szeretne keresni, mint amennyi a közfoglalkoztatási bér, akkor el kell helyezkedni a 

versenyszférában. Megjegyzi, hogy éves szinten ez sok pénzt jelentett a településnek. 

Elmondja, hogy a testületnek el kell döntenie azt, hogy mire költik a szociális támogatásból az 

elkölthető összeget. Emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntés született a 

háztartásoknak karácsonyi csomag nyújtásáról, 1 millió forint összegben. Kiemeli, hogy jelen 

esetben 7 millió forint elköltését kell megvitatniuk. Megjegyzi, hogy a szabadságmegváltás 

3,5 millió forint volt, és ezért teljes mértékben a testület a felelős, mivel nem kötelezték a 

polgármestert, hogy vegye ki a szabadságot. 

Javasolja, hogy az elkölthető összegen ne tűzifát vegyen az önkormányzat, hanem vásárlási 

utalvány. Megjegyzi, hogy a tűzifa esetében sok a szállítási költség, és a házakhoz szállítás 

sem egyszerű. Javasolja, hogy az önkormányzat karácsonyra minden belegi háztartásnak, 

háztartásonként 35.000 Ft értékű vásárlási utalványt nyújtson. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Véleménye szerint fát kellene adni a háztartásoknak. 
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Czeglédi Csaba képviselő 

 

Véleménye szerint az utalvány azért jobb, mert a fát könnyebben eladják. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Egyet ért a vásárlási utalvány nyújtásával. 

 

Vámosi Róbertné a javaslatát szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2019. (XII. 3.) 

önkormányzati határozata vásárlási utalvány nyújtásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belegi 

háztartások részére, karácsonyra vásárlási utalványt nyújt, háztartásonként 35.000 Ft 

értékben. A képviselő-testület a 200 db háztartás karácsonyi juttatásának fedezetét, azaz 

7.000.000 Ft összeget a szociális támogatás terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Vámosi Róbertné polgármester  

 

Elmondja, hogy véleménye szerint a meglévő megbízási szerződések, a végkielégítés és a 

szabadságmegváltás összege pont fedezné a „hiány” összegét. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Véleménye szerint nem kell ebből ekkora ügyet csinálni, ez mindig így volt. Kiemeli, hogy a 

visszafizetendő összegre majd részletfizetést kér az önkormányzat. Véleménye szerint a 

kivitelezővel és a volt polgármesterrel le kell ülni és meg kell beszélni az ügyeket. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kivitelezéssel is vannak problémák, már felvették a 

kapcsolatot a vállalkozóval. 

Elmondja, hogy a szociális célú tűzifából ez idáig 2-2 m3-t kaptak a háztartások. Véleménye 

szerint a megmaradt fát olyan családoknak kellene kiosztani, aki nem fér bele a jövedelmi 

határokba, de ennek ellenére rászoruló. Elmondja, hogy a rendelet lehetőséget ad erre. 

 

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

berekeszti. 

 

Kmf. 
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 Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


