Jegyzőkönyv
Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 20.-án, 13.00
órai kezdettel a Községházán megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester, Horváth Józsefné
és Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak
közül dr. Varga Katalin jegyző.
Távol (igazoltan): Czeglédi Csaba települési képviselő.
Vámosi Róbertné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület
4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Az írásos napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.

53/2020.

(VII.

20.)

Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről.
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester
2./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálata.
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester
3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú
megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester

Önkormányzati

Társulás

társulási

4./ A MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel együttműködési megállapodás megkötése.
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester
5./ Egyéb ügyek.
1./ Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről.
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester
Kiegészítés:
Vámosi Róbertné polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. március 11. napjától
2020. június 17. napjáig a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett az országban. Elmondja, hogy
a katasztrófavédelmi törvény szerint veszélyhelyzetben a polgármester hoz döntéseket.
Javasolja az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nincs.
A határozati javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2020. (VII.
önkormányzati határozata a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről.

20.)

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt
hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Vámosi Róbertné polgármester
2./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálata.
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester
Kiegészítés:
Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társulási tanácsa a 2019.
november 25-i ülésén döntött a társulás szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálatáról. Elmondja, hogy az ellátási formák megnevezésének pontosítása vált
szükségessé, valamint a szabályzatnak tartalmaznia kell az alaptevékenységek kormányzati
funkciók szerinti felsorolását. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2020. (VII
önkormányzati határozata szervezeti és működési szabályzat módosításáról.

20.)

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatát
felülvizsgálta és az alábbi módosításokat elfogadja:
1. Az I. Általános rendelkezések 1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.4. A Társulás bélyegzője: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása
felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címere látható.
2. Az I. Általános rendelkezések a következő 1.7. ponttal egészül ki:
1.7. A Társulás által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti
besorolását az 1. melléklet tartalmazza.
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3. II. A Társulás célja és feladata 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
2.1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban
rögzített eljárásban és módon szervezik és végzik a települési önkormányzatok alábbi
feladatait, hatásköreit:
2.1.1. egészségügyi ellátás (hétközi- és hétvégi háziorvosi ügyelet)
2.1.2. szociális és gyermekjóléti gondoskodás (bölcsőde, család- és gyermekjóléti
szolgálat és központ, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házigondozás, közösségi pszichiátria, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása,
idősek otthona)
4. IV. A társulási szervek működése 6. A Társulási Tanács döntései 6.3. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
6.3. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának felét.
5. IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7. 1. 1.
pontban az „elnökhelyettes” kifejezés helyett az „alelnök” kifejezés kerül.
6. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.3. pont
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.3.

A társulás alelnöke
7.3.1. A Társulás Tanácsa tagjai sorából egy alelnököt választ. Az alelnök
személyére az elnök tesz javaslatot.

7. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.4. A
Társulás ágazati bizottságai 7. 4. 1. második és harmadik bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
7.4.1.1. A Szociális Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét és tagjait a társulási
tanács tagjai sorából választja meg.

7.4.1.2. A bizottság tagjaira a tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság
tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.
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8. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.4. A
Társulás ágazati bizottságai 7. 4. 2. második és harmadik bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
7.4.2.1. Az Egészségügyi Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét és tagjait a
társulási tanács tagjai sorából választja meg.

7.4.2.2. A bizottság tagjaira a tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság
tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.

9. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.5. A
Pénzügyi bizottság 7.5.2. és 7.5.3. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.5.2. A Pénzügyi Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét és tagjait a társulási
tanács tagjai sorából választja meg.

7.5.3. A bizottság tagjaira a tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság
tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.
1. melléklet

A Társulás által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolás

011130
013350
101143
101222
102023
102024
102031
104030
104031
104035
104042
104043
107051
107052
107053

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Határidő: értelem szerint
Felelős: Vámosi Róbertné polgármester
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3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú
megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester

Önkormányzati

Társulás

társulási

Kiegészítés:
Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társulási tanácsa a 2019.
november 25-i ülésén döntött a társulás társulási megállapodás felülvizsgálatáról. Javasolja az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2020.
önkormányzati határozata társulási megállapodás módosításáról.

(VII.

20.)

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodását felülvizsgálta és az
alábbi módosításokat elfogadja.
1. Az I. Általános rendelkezések fejezet 5.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.) A Többcélú Társulás pecsétje: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulása felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyarország címerével.

2. III. A társulás feladat és hatáskör ellátása 1. A.) Az egészségügyi ellátás helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
1. Az egészségügyi ellátás
A Többcélú Társulás a központi háziorvosi ügyeletet közösen tartja fenn. Az ellátás
szervezésével kapcsolatos feladatait Nagyatád Város Önkormányzata Képviselőtestülete végzi
A Nagyatád székhelyű (Nagyatád, Tallián u. 2/A. Egészségügyi Központ),
közbeszerzési eljárás során kiválasztott egészségügyi szolgáltató által feladatátadási
szerződés alapján ellátott központi háziorvosi ügyelet a sürgősségi betegellátást a 18
társult települési önkormányzat működési területére kiterjedően végzi.
3. III. A társulás feladat és hatáskör ellátása 1. B.) címe 2. a szociális ellátás, valamint
család- és gyermekjóléti feladatok ellátása címre változik, és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
2. Szociális ellátás, valamint család- és gyermekjóléti feladatok ellátása
A Többcélú Társulás a kistérség szociális, család- és gyermekjóléti feladatokat az általa
alapított és fenntartott intézmény, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ
(továbbiakban: Központ) keretében látja el.
Székhelye: Nagyatád, Széchenyi tér 3.B
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A) A Központ intézményegységei:
a. Bölcsőde intézményegység:
Telephely:
Ellátási körzete:

b. Lábodi intézményegység:
Telephely:
Ellátási körzete:

Nagyatád, Árpád u. 18.
Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa,
Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád,
Nagykorpád, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály,
Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob, Szabás,
Tarany települések

Lábod, Kossuth u. 43.
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása vonatkozásában:
Görgeteg,
Lábod,
Kisbajom,
Nagykorpád,
Rinyabesenyő,
Rinyaszentkirály,
Szabás
települések.
Időskorúak tartós bentlakásos intézménye
vonatkozásában:
A 18 társult település területe

Lábodi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Telephely:
Lábod, Kossuth u. 57.
Ellátási körzete:
a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz
tartozó településekre terjed ki.

c. Nagyatádi intézményegység:
Telephely:
Ellátási körzete:

Nagyatád, Széchenyi tér 3.B
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása vonatkozásában:
Háromfa, Nagyatád települések
Támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai
ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
időskorúak tartós bentlakásos intézménye
vonatkozásában:
A 18 társult település területe

Nagyatádi Család-és Gyermekjóléti Központ
Telephely:
Nagyatád, Széchenyi tér 3.B
Ellátási körzete
Nagyatádi Járás településeire terjed ki.

d. Segesdi intézményegység:
Telephely:
Ellátási körzete:

Segesd, Teleki u. 2.
Somogyszob, Kossuth u. 29.
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
vonatkozásában:
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Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi,
Segesd, Somogyszob települések
Idősek nappali ellátása, mini bölcsőde
vonatkozásában:
Beleg, Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi,
Segesd, Somogyszob, települések

Segesdi és Somogyszobi Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Telephely:
Segesd, Teleki u. 2
Somogyszob, Kossuth u. 29.
Ellátási körzete:
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz,
valamint Somogyszobi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó településekre terjed ki.

4. III. A társulás feladat és hatáskör ellátása 2. a szociális ellátás, valamint család- és
gyermekjóléti feladatok ellátása B) feladatellátás szervezeti keretei helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
B) A feladat ellátás szervezeti keretei:
1.) Bölcsődei ellátás
A gyermekek napközbeni ellátását a társulás által fenntartott Rinyamenti Szociális
Szolgáltató Központ Bölcsőde intézményegysége végzi (Nagyatád, Árpád u. 18.) a 18
társult települési önkormányzat ellátási területére kiterjedően.
2.) Mini bölcsőde
Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása mini bölcsőde keretében Beleg, Bolhás,
Kaszó, Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob településekre kiterjedő ellátási területtel, a
Segesdi intézményegységben.
3.) Házi segítségnyújtás
A Rinyamenti kistérség 14 településén a házi segítségnyújtás ellátását a Rinyamenti
Szociális Szolgáltató Központ a lábodi, nagyatádi, segesdi intézményegységei
közreműködésével szervezi. Az ellátott települések: Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó,
Kisbajom,
Lábod,
Nagyatád,
Nagykorpád,
Ötvöskónyi,
Rinyabesenyő,
Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás települések.
4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a Rinyamenti Szociális
Szolgáltató Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján biztosítja a 18 társult település
területére kiterjedően.
5.) Közösségi ellátás
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A társulás a Közösségi Pszichiátriai ellátást a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ
(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján biztosítja a 18 társult település területére
kiterjedően.
6.) Támogató szolgálat
A társulás a támogató szolgálatot biztosít a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ
(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján a 18 társult település területére kiterjedően.
7.) Szociális étkeztetés
A társulás szociális étkeztetést biztosít a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központja
(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) intézményegységei (Lábod, Nagyatád, Segesd)
szervezésében 14 társult település területére kiterjedően. Ellátott települések: Bolhás,
Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi,
Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás.
8.) Idősek Otthona
A társulás a 18 társult településen élő idős emberek ellátására a Rinyamenti Szociális
Szolgáltató Központja (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) fenntartásában időskorúak ápolást,
gondozást nyújtó otthont működtet a Lábodi és a Nagyatádi intézményegységében.
9.) Idősek nappali ellátása
A társulás a 15 településen élő idős emberek ellátására a Rinyamenti Szociális
Szolgáltató Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) fenntartásában Idősek klubját
működtet a Lábodi, Nagyatádi és a Segesdi intézményegységében. Ellátott települések:
Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád,
Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás.
10.) Családsegítés és gyermekjóléti feladatok
A Nagyatádi Intézményegység (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) működteti Nagyatád
Város Önkormányzata feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó család- és gyermekjóléti
központot,
A hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások és speciális szolgáltatások
vonatkozásában (óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység, szociális diagnózis
felvétele), illetékességi területe kiterjed a járást alkotó települések lakosságára.
Nagyatád város vonatkozásában lakóhely szintű család- és gyermekjóléti szolgálatot
működtet, melynek keretében családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat és általános
segítő feladatokat lát el.
A Lábod, Segesd, Somogyszob községek önkormányzatai feladat-ellátásába tartozó
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a lakóhely szintű családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatásokat és általános segítő feladatokat a közös hivatalhoz tartozó
valamennyi településen.
5. VI. A társulási szervek működési szabályai fejezet 2. A Tanács ülése 6. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép.
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6.)
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok
felével rendelkező tag jelen van.

6. V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezetben a 4. Társulási Tanács
Elnöksége 4. pontban, a 7. Társulás bizottságai 5. pontban, a 8. ágazati bizottságok 4.
pontban az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„a VI. fejezet 16. pontja szerinti”

7. V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezetben a 4. Társulási Tanács
Elnöksége 2. és 5. pontokban az „elnökhelyettes” helyett „alelnök” kerül.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

4./ A MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel együttműködési megállapodás megkötése.
Előadó: Vámosi Róbertné polgármester
Kiegészítés:
Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy felvette a kapcsolatot a
MÁV Zrt. képviselőjével, a településen lévő területek kaszálásával kapcsolatban. Elmondja,
hogy már nagyon régóta az önkormányzat kaszálja a MÁV Zrt. tulajdonában lévő területeket,
ellenérték nélkül. Kiemeli, hogy a MÁV Zrt. munkatársával végig járták a területeket és
megállapodtak havi bruttó 157.000 Ft összegben a kaszálás ellenértékeként. Javasolja az
előterjesztés szerinti együttműködési megállapodás tervezetének elfogadását.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
Horváth Józsefné képviselő
Véleménye szerint elég tágan van meghatározva a tervezetben a kaszálandó terület.
Vámosi Róbertné polgármester
A képviselő megjegyzésével kapcsolatban elmondja, hogy a megállapodás melléklete
tartalmazza a terület pontos meghatározását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2020.
önkormányzati határozata együttműködési megállapodás megkötéséről.

(VII.

20.)

10
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Magyar
Államvasutak Zrt.-vel együttműködési megállapodást köt a Beleg vasúti megállóhely
és környékének, valamint az azzal határos közterületeken kertészeti tevékenység
végzésére, havi bruttó 157.000 Ft ellenérték fejében.
2./ A képviselő-testület
megállapodás alírására.

felhatalmazza

a

polgármestert

az

együttműködési

Határidő: értelem szerint
Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

5./ Egyéb ügyek.
Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kultúrházban vízkár volt,
bejelentették a biztosítónak.
Tájékoztatást ad arról, hogy szombaton a nemzetiségi önkormányzat roma-napot tartott a
kultúrház udvarán, megjegyzi, hogy semmiféle rendbontás nem volt. Elmondja, hogy szombat
reggelre a kultúrház összes ajtajának zárját, valamint a villanyóraszekrényben a biztosítékokat
pillanatragasztóval nyomták be. Kiemeli, hogy megtette a feljelentést ismeretlen tettes ellen.
Megjegyzi, hogy elég nagy kárt okoztak az elkövetők az önkormányzatnak.
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő
Megkérdezi, hogy a közterületen lévő kamera nem vett-e fel az elkövetőt?
Vámosi Róbertné polgármester
A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy sajnos egyik kamera sem „lát” oda,
tehát az elkövető tudta, hogy mit lát a kamera és mit nem, illetve tudta azt is, hogy a
villanyóra-szekrényben melyik biztosíték, hova tartozik.
Horváth Józsefné képviselő
Megkérdezi, hogy milyen anyagi helyzetben van az önkormányzat, illetve, hogy lesz-e
lehetőség tüzelőanyag vásárlására?
Vámosi Róbertné polgármester
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az önkormányzat anyagi helyzete nem jó, a költekezés
minimális, tehát csak a szükséges kiadások merülnek fel. Véleménye szerint várni kellene év
végéig a szociális támogatás elköltésével, mivel nem tudni, hogy lesz-e „második hullám” a
járvány tekintetében.
Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.
Kmf.
Vámosi Róbertné
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

