
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 17.-én, a 

Községházán 10 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak: Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester, Horváth Józsefné 

és Czeglédi Csaba képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga 

Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Antalné Lakatos Erzsébet Teréz 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 69/2020. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

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

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester  

 

2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

4./ A Belegi Pitypang Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. Az óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

 

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

tevékenységről. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 
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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 70/2020. (IX. 17.) 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: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

b) Két ülés közti tevékenység: 

 

Vámosi Róbertné polgármester beszámol az előző ülés óta eltelt időszakban végzett 

tevékenységről. Elmondja, hogy a Közútkezelő Kht.-t megkereste az iskola előtti patka 

kiszélesítésének lehetősége ügyében. Elmondja, hogy az iskola kerítését lebontanák és így a 

kanyarból átkerülne a buszmegálló az iskola elé. Kiemeli, hogy az iskola udvarán lévő 

filagória alá be tudnának állni a diákok, amíg várják a buszt. Elmondja, hogy az átalakítás 

érdekében helyszíni bejárás lesz a szakhatóságokkal.  

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy szeptember 18-án lesz az általánosi iskola átadás-átvétele, 

tehát a vagyonkezelésbe adott eszközök, valamint épületek visszakerülnek az 

önkormányzathoz. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a Rauch János féle ügy befejeződött, az önkormányzatnak 370 

ezer forintot kellett végül kifizetnie.  

A polgármester javasolja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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 71/2020. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 
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Kiegészítés: 

 

Vámosi Róbertné polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 

bedolgozásra a 2020. évi költségvetésbe.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

 

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 

6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  

3/2020.(III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester elmondja, hogy 50 % körüli a végrehajtás a kiadások és a bevételek 

tekintetében. Kiemeli, hogy vannak nem várt kiadások, például a szúnyog gyérítés, de ez majd 

a második félévben jelentkezik. Megjegyzi, hogy nagy érvágás a gépjárműadó elvitele, illetve 

bizonytalan az iparűzési adó bevétel is. 

 

Hozzászólás: 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megjegyzi, hogy nagyon „gyér” az önkormányzat saját bevétele. Elmondja, hogy a szociális 

keretből alig lett költve, véleménye szerint, ha már kapta az önkormányzat, akkor el kell 

költeni. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a 2020. 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 72/2020. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata a féléves költségvetési beszámolóról. 
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A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Belegi Pitypang Óvoda beszámolójával – 

az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

4./ A Belegi Pitypang Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. Az óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvodában, aki korábban dajka volt, most 

pedagógiai asszisztens lett, és egy fő dajka került felvételre, határozott időre. Elmondja, hogy 

folyamatosan hirdetik az óvónői álláshelyet. 

 

Hozzászólás: 

 

Egyed Béla alpolgármester 

 

Véleménye szerint meg lehetne kérdezni a roma származású személyeket is, hogy nem 

akarnak-e dajka tanfolyamon részt venni. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 73/2020. (IX. 17.) 

önkormányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről, beszámolóról. 

 

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

2020/2021. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló 

beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 



5 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy idén is 

lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica 

ösztöndíjrendszerhez. Javasolja, hogy az önkormányzat 2021. 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 74/2020. (IX. 17.) 

önkormányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

                                                                                                          

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

Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. 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 2021. 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: 2020. október 1. 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt testületi ülésen döntést hoztak a 

rendelet módosításáról. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet szerint a lakhatási támogatást nem 

az év végéig, hanem egy évre állapítja meg az önkormányzat. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 
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Horváth Józsefné képviselő 

 

Véleménye szerint több alkalommal is meg kell nézni az ingatlanok rendezettségét, és ezzel 

felül lehet vizsgálni a jogosultságot. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 

7/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

a) Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatására: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. évben az 

önkormányzat nem tudta teljes egészében elkölteni a szociális feladatok ellátására nyújtott 

központi támogatást, tehát az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A 

polgármester javasolja rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtását, a 

visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2020. (IX. 17.) 

önkormányzati határozata települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza pályázat 

benyújtását, a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet I. 9. pont szerinti, önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 

 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

b) Kamerarendszer kiépítésének megtárgyalása: 
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Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy árajánlatot kértek kamera 

áthelyezésére, valamint az óvodához kamerarendszer telepítésére.  

Elmondja, hogy az ajánlat 5 db kamera telepítésére, valamint a jelenlegi kamera áthelyezésére 

vonatkozik, és ennek költsége bruttó 374.000 Ft. Megjegyzi, hogy ebből a költségből 250 ezer 

forint az óvoda költségvetését terhelné, a fennmaradó pedig az önkormányzatét. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megjegyzi, hogy az óvoda költségvetése „elbírja” ezt a költséget. 

 

Vámosi Róbertné polgármester javasolja a kamerarendszer telepítésének megrendelését. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2020. (IX. 17.) 

önkormányzati határozata kamerarendszer telepítésének megrendeléséről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Witt-Lan 

Kft. (7500 Nagyatád, Aradi utca 7.) által nyújtott, kamerarendszer telepítésére 

vonatkozó ajánlatát elfogadja, és bruttó 374.002 Ft összegért megrendeli telepítést. A 

képviselő-testület a költség önkormányzatot terhelő részét, a tartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

c) Egyéb témák: 

 

Egyed Béla alpolgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az iskola udvarán lévő fákat 

szakemberrel kellene átnézetni és a szükséges ágakat le kellene vágni, mivel tönkre fog menni 

a tető. 

 

 

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

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

 Vámosi Róbertné  dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


