
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 9.-én, a 

Közösségi Házban 16 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről.  

 

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

és Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 

közül Károlyi Zsolt a nemzetiségi önkormányzat elnöke és dr. Varga Katalin jegyző.  

Az ülésen jelen van 27 fő belegi lakós. 

 

Távol (igazoltan): Horváth Józsefné képviselő. 

 

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

van, a határozatképes ülést megnyitja. 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Dr. Györkös Balázs 

Rendőrkapitány Úr jelezte késését, ezért javasolja, hogy amikor megérkezik, akkor tárgyalja 

meg a testület a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. 

 

A módosított napirendi javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2020. (III. 9.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi munkájáról. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester  

 

 2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 3./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

Felkért előadó: Nagyatád Kapitányságvezető 

 

4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

5./ Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

6./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

7./ Egyéb ügyek. 
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1./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi munkájáról. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

A polgármester részletesen ismerteti az előterjesztésben szereplő tényeket és mutatószámokat, 

melyek a 2019-es évet jellemezték. A polgármester beszámolója kezdetén kinyilvánítja, hogy 

munkájukat a nyilvánosság mellett végzik, annak eredményét a község szépülése, 

gyarapodása jelzi. A polgármester részletezi, hogy a szociális rendelet alapján milyen típusú 

támogatásokkal igyekeztek segíteni a rászoruló családoknak. Kiemeli, hogy szociális tűzifát 

osztottak, szünidei gyermekétkeztetést biztosítottak. Biztosították az óvodai nevelés 

feltételeit, az óvodában magasan képzett óvodapedagógusok foglalkoztak, illetve 

foglalkoznak a beíratott gyerekkel. A polgármester elmondja a 2018. évről áthúzódó 

közmunkaprogramokat, valamint az azokban résztvevő állástalanok számát. Elmondja, hogy 

az idei évben is folytatni fogja az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében, a 

pályázatok benyújtását. Megjegyzi, hogy ez az egy pályázati lehetősége van az 

önkormányzatnak, mivel itt nincs önerő.  

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Orsós István belegi lakós 

 

Elmondja, hogy pénteken kapta meg a munkaügyi hivataltól a közvetítői papírt, és úgy tudja, 

hogy van olyan személy is, aki még meg sem kapta, de mégis dolgozik. Sérelmezi, hogy 

betelt a keret és ő mégsem dolgozhat. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat próbálta úgy összeállítani az első 

programban résztvevőket, hogy egy családból csak egy személy dolgozhat. Elmondja, hogy 

április 1-jétől indul a második közfoglalkoztatási program. Megjegyzi, hogy egyre inkább 

szűkül a keret a közfoglalkoztatási programokban, próbálják az embereket visszavezetni a 

munka világába. 

 

Konkolyné Kopecsni Matild Eszter belegi lakós 

 

Megkérdezi, hogy hogy volt a 2019. decemberi pénzosztás, ki adta arra a pénzt? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A belegi lakós kérdésére válaszolva elmondja, hogy az állam biztosít az önkormányzatoknak 

szociális keretet, melynek összege 2019-ben kb. 18 millió forint volt. Elmondja, hogy ebből a 

pénzből fizeti ki az önkormányzat például a gyermekétkeztetést vagy a települési 

támogatásokat. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. év végén körülbelül 11 millió 

forintot kellett volna elköltenie az önkormányzatnak szociális kiadásokra, de mivel nem volt 

ennyi pénz a számlán, ezért csak 8 millió forintot tudtak elkölteni, tehát a lakosság ebből a 

pénzből kapta év végén a vásárlási utalványt. Megjegyzi, hogy legfőképpen azért nem tudta a 

11 millió forintot elkölteni az önkormányzat, mivel a szabadságmegváltás és a végkielégítés 

kifizetése 5,3 millió forinttal terhelte meg az önkormányzat számláját. 

 

Konkolyné Kopecsni Matild Eszter belegi lakós 
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Megkérdezi, hogy a szabadságmegváltásra el lehetett költeni a szociális pénzt? 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem lehetett volna elkölteni, de másból nem tudta az 

önkormányzat kifizetni. Hangsúlyozza, hogy ebből következőleg az önkormányzatnak 5-6 

millió forint összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik. 

 

Konkolyné Kopecsni Matild Eszter belegi lakós 

 

Elmondja, hogy azt is hallani lehet, hogy valamilyen mesterembernek tartozik az 

önkormányzat pénzzel. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a kultúrház felújításához kapcsolódóan vannak részben és teljes 

egészben kifizetetlen számlái az önkormányzatnak, de ez az ügy folyamatban van. Kiemeli, 

hogy az önkormányzatnak körülbelül 10 millió forint összegű tartozása van, és ez két évre 

leköti a település költségvetését. 

 

Konkolyné Kopecsni Matild Eszter belegi lakós 

 

Megkérdezi, hogy a kultúrház felújítása befejeződött-e? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy még vannak garanciális javítások. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (III. 9.) önkormányzati 

határozata a 2019. évi beszámolóról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi önkormányzati 

munkáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az első fordulóban a 2020. évi költségvetés már 

megtárgyalásra került. Kiemeli, hogy a kiadási és a bevételi főösszeg 98.105 e Ft. 
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Hangsúlyozza, hogy minden pénzt arra kell költeni, amire az állam adja, ezért „címkézett” 

pénzek. Felsorolja a központi költségvetésből származó bevételeket, jogcímenként.  

Elmondja, hogy az adóbevételekre körülbelül 9 millió forint került tervezésre, de ennek 

összege, teljesítésülése bizonytalan. 

 

/Dr. Györkös Balázs Rendőrkapitány Úr megérkezik az ülésterembe./ 

 

A polgármester hangsúlyozza, hogy a költségvetést szigorúan tartani kell annak érdekében, 

hogy ne keletkezzen több tartozása a településnek. 

 

Mivel hozzászólás nem volt a polgármester javasolja a költségvetési rendelet előterjesztés 

szerinti elfogadását. Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről  

 

 

3./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

Előadó: Dr. Györkös Balázs alezredes Rendőrkapitányság vezető  

 

Vámosi Róbertné polgármester felkéri Dr. Györkös Balázs urat, hogy tartsa meg 

beszámolóját. 

 

A Rendőrkapitány úr kiemeli, hogy Beleg településsel nincs semmilyen probléma, teljes 

mértékben élhető falunak tekinthető. Elmondja, hogy 2019-ben 5 bűncselekményt követtek el 

a településen, ebből 4 lopás és 1 testi sértés. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egységes 

rendőrségi és ügyészségi statisztikába akkor kerül be egy ügy, ha befejeződik, tehát a 2019-es 

adatokban lehet olyan ügy is, ami mondjuk 2017-ben kezdődött. Kiemeli, hogy többnyire a 

gazdasági helyzetből fakadóan történnek események, de a rendőrség azon van, hogy felderítse 

az elkövetőket. Kiemeli, hogy az illetékességi területükön 10 elkövetőből hetet megfogtak, és 

ez nagyon jó aránynak tekinthető. Elmondja, hogy nagyon gyakori a tulajdon ellen elkövetett 

szabálysértés, ahol az elkövetési érték 50 ezer forint alatt van. Kiemeli, hogy ebben a körben 

is 60 %-os felderítést értek el, és erre a jövőben is nagy hangsúlyt fognak fektetni. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Nagyatádi Rendőrkapitányság határvédelmi feladatokat 

is ellát, közel 44 kilométeres határszakasz tartozik hozzájuk és kettő határátkelő. Elmondja, 

hogy szinte naponta fognak el határsértőket. Kéri a lakosságot, hogy aki hall vagy lát 

migránsokkal kapcsolatos eseteket, az telefonáljon a rendőrségnek, és ne kezdjen 

magánakcióba. Elmondja, hogy a tapasztalatuk az, hogy új utakat választanak az 

embercsempészek is. Hangsúlyozza, hogy a közvetlen telefonszámokat célszerű hívni, mivel 

az a leggyorsabb útja annak, hogy kiérkezzen az adott helyszínre a rendőrök. Megkérdezi van-

e valakinek kérdése. 

 

Kérdés és hozzászólás nincs. 

 

Vámosi Róbertné polgármester megköszöni a kapitány úr tájékoztatását.  
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Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzik el, javasolja, hogy a testület a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2020. (III. 9.) önkormányzati 

határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Dr. Györkös Balázs kapitány úr távozik az ülésteremből. 

 

 

4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Vámosi Róbertné polgármester javasolja a saját bevételek és a kötelezettségek 

meghatározását. 

 

Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2020. (III. 9.) 

önkormányzati határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető 

ügyletekről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzati saját bevételek, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évre 

várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

         Adatok e Ft-ban 

Saját bevételek 2021. év 2022. év 2023. év 

Helyi adóból és települési adóból 
származó bevétel 9100 9100 9100 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű 
jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel       

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 1000 1000 1000 
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Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel       

Bírság-, pótlék- és díjbevétel  10 10   10 

Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés       

Összesen 10110 10110 10110 

  

                
               Adatok e Ft-ban 

Adósságot keletkeztető ügyletek 

2021. év 2022. év 2023. év 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása       

Hitelviszonyt megtest. értékpapír, 
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír        

Váltó kibocsátása       

Pénzügyi lízing megkötése       

Adásvételi szerződés megkötése 
visszavásárlási kötelezettség kikötésével       

Legalább 365 nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték       

Külföldi hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege       

Összesen       

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

5./ Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2020. (III. 9.) önkormányzati 

határozata a 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a 2020. évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 

közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul 

módosítani kell.  
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

6./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző elmondja, hogy a belegi óvoda beíratási körzete megegyezik a község közigazgatási 

területével. A testület feladata továbbá, hogy az óvoda nyitvatartási rendjét meghatározza. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja az óvoda felvételi körzetének és nyitva tartásának előterjesztés 

szerinti meghatározását. 

 

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

testület a következő határozatot hozza:  

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2020. (III. 9.) önkormányzati 

határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 

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

fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvoda felvételi körzetét alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

• A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda beíratási körzetét úgy határozza 

meg, hogy az megegyezik Beleg község közigazgatási területével. 

 

2./ A képviselő-testület az óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

a) Az intézmény napi  

  aa) nyitvatartási ideje: 10 óra 

  ab) nyitás időpontja: 7.00 órakor 

  ac) zárás időpontja: 17.00 órakor. 

 

b) Az intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a) pont 

szerinti napi nyitva tartással). 

 

c) Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a 

következő év július 31. napjáig folyamatosan tart nyitva (az a) pont szerinti napi nyitva 

tartással, a b) pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett), kivéve az intézmény nevelő-

testülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év rendjében 

megállapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet. Az intézmény a 

nevelési év augusztus hónapjában zárva tart. 

 

3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti felvételi 

körzetet, valamint a 2./ pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos 

módon és az önkormányzat honlapján gondoskodjon. 
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4./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 2./ pont szerinti 

nyitvatartási rendről a szülőket írásban tájékoztassa. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester, Szabó Gáborné intézményvezető  

 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

a) A Révkomáromi János Általános Iskola telephelye megszüntetésének véleményezése: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kaposvári Tankerületi 

Központ megkereste az önkormányzatot a 2020. évi intézményi átszervezés 

véleményezésével kapcsolatban. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a belegi általános 

iskolában szünetel az oktatás, a gyermekek a kutasi általános iskolába járnak. Javasolja, hogy 

a testület értsen egyet a telephely működésének szüneteltetésével. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következő határozatot hozza:  

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2020. (III. 9.) önkormányzati 

határozata működés szüneteltetésének véleményezéséről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Révkomáromi 

János Általános Iskola (7541 Kutas, Petőfi S. utca 82.) telephelye (7543 Beleg, Kossuth 

L. utca 81.) működésének, 2019/2020-as tanév második félévétől történő 

szüneteltetésével. 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Révkomáromi János 

Általános Iskola intézményvezetőjét értesítse. 

 

Határidő: 2020. március 27. 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 
 

 

b) Egyéb témák: 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Elmondja, hogy egy hétig nem volt közmunkás a településen, mivel nem indult el a program. 

Megjegyzi, hogy az óvodában is van új ember, és a gyermekeket is más kíséri a buszon. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy aki a gyermekeket kísérő 

személy önkéntes alapon vállalta ezt a feladatot, az óvodába pedig egy nyugdíjas dolgozó 

került felvételre négy órában, napi bejelentéssel, mivel ez volt a legolcsóbb megoldás. 
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Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Megkérdezi, hogy ezt nem kellett volna megbeszélnie a testülettel? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiemeli, hogy gyorsan kellett dönteni, a feladatokat pedig el kellett látnia valakinek. 

Megjegyzi, hogy áthidaló megoldásról van szó, és úgy tudja, hogy ilyen korábban is volt.  

 

Horváth Jánosné belegi lakós 

 

Elmondja, hogy jelenleg ő dolgozik az óvodában, 4 órában. Megjegyzi, hogy 15 napról van 

szó és erre kérte fel a polgármester asszony. Elmondja, hogy 30 évig dolgozott az óvodában. 

 

Károlyi Zoltán belegi lakós 

 

Megkérdezi, hogy milyen programokat terveznek megvalósítani 2020-ban? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a nagyobb ünnepeket szeretnék megvalósítani, a 

következő ilyen ünnep március 15-e. Elmondja, hogy minden pénteken néptáncoktatás van a 

kultúrházban, vannak és lesznek is játszóházak. Kiemeli, hogy a programok nagy része 

pénzkérdés, de kulturális támogatásból tudnak majd programokat megvalósítani. 

Tájékoztatást ad arról, hogy volt játszóház karácsony előtt is, és lesz húsvét előtt is. 

Véleménye szerint a játszóháznak közösségformáló ereje van. 

 

Fábián Ferencné belegi lakós 

 

Elmondja, hogy sikerült az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötnie a Beleg 

Polgáraiért Egyesületnek. Kiemeli, hogy ha az egyesületnek lesznek pályázatai, akkor együtt 

fognak működni az önkormányzattal. Elmondja, hogy az óvoda is számíthat az egyesület 

támogatására. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Elmondja, hogy a néptáncoktatás is pénzbe kerül azoknak a gyermekeknek, aki nem 

részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben. Megjegyzi, hogy szívesen vennék az egyesület 

támogatását. 

 

Károlyi Zoltán belegi lakós 

 

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat is segíteni fogja az önkormányzat 

tevékenységét. 

 

Károlyi Zsolt a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
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Megjegyzi, hogy a nemzetiségi önkormányzat is nyújtott be pályázatot kirándulás 

szervezésére, amelyet, ha megnyernek, nemcsak roma gyermekeket visznek kirándulni. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat minden 15 év alatti gyermeknek vitt télapóra 

ajándékot. 

Konkolyné Kopecsni Matild Eszter belegi lakós 

 

Elmondja, hogy a karácsonyi ünnepség is nagyon jól sikerült és ez részben a nemzetiségi 

önkormányzatnak köszönhető. 

 

 

 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, a közmeghallgatásos 

ülést berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


