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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. március 6.-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi munkájáról. 

 

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt hallgatóság! 

A képviselő-testület a 2015. február 10.-i ülésén fogadta el a ciklus idejére vonatkozó 

gazdasági programját. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten 

meghatározta mindazon célkitűzéseket, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 

a helyi adottságok figyelembe vételével, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként 

vállalt feladatok elvégzését biztosítják, a fejlesztést szolgálják. 

 

Az önkormányzat fő célja 2016-ban: 

- a pénzügyi egyensúly megőrzése 

- a feladatok biztonságos ellátásához szükséges gazdasági alapok megteremtése 

- kiszámítható gazdálkodás 

- minél több munkanélküli ember bevonása az értékteremtő munkába. 

 

 

Beszámolómat a képviselő-testület 2016. évi munkájának bemutatásával kezdem.  

 

A képviselő-testület 2016-ban 21 nyilvános és 8 zárt ülést tartott, illetve 4 közös testületi 

ülésen vett részt. A testületi üléseken 180 határozatot hozott, és 29 rendeletet alkotott.  

 

Rendeletet az alábbi témákban hozott a testület: 

 

 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról, 

 a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról, 

 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról, 

 a 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról, 

 a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 

feltételek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, 

 a 2016. évi költségvetésről, 

 a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról, 

 a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, 
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 az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról, 

 a 2015. évi zárszámadásról, 

 a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, 

 a helyi építési szabályzat módosításáról, 

 egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről, 

 a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról, 

 a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, 

 szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról. 

 

Az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendelete 2015. március 1. napján lépett 

hatályba, igazodva a jogszabályi változásokhoz. Az új önkormányzati rendelet a települési 

támogatások körét határozza meg, minél több embernek segítséget nyújtva a mindennapi 

kiadásaikhoz. 

Az önkormányzat által kifizetett támogatások 2016-ban: 

 Települési lakhatási támogatás            5.002.000 Ft 

 Települési létfenntartási támogatás    80.000 Ft 

 Települési temetési támogatás     48.000 Ft 

 Temetési kölcsön                150.000 Ft 

 Települési gyermeknevelési támogatás  455.000 Ft 

 Hátrányos helyzetű gyermekek telep.támog. 180.000 Ft 

 Rendszeres létfenntartási támogatás  160.000 Ft 

 Hulladékgazdálkodási közsz.díjtámog. (70 fő)  596.913 Ft 

      

A képviselő-testület 2016. júniusában módosította a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletet. A módosítás értelmében a települési lakhatási támogatás 

igénybevételének további feltételeként minimális nagyságú konyhakert megléte került 

meghatározásra. A minimálisan szükséges konyhakert egy és két fős háztartás esetében 20 m
2
, 

a három vagy több fős háztartás esetében 40 m
2
. 

Az önkormányzat 2016-ban pályázatot nyújtott be a községi utak felújítására, valamint az 

óvoda fürdőszobájának felújítására. 2016. decemberében sikeres pályázatról kaptunk 

értesítést, az óvoda felújítására 7.688.981 Ft-ot nyert az önkormányzat.Folyamatosan 

figyeljük a pályázati kiírásokat, mivel a Művelődési ház további felújítása (pl. vizesblokk 

kialakítás), a Jónás-ház klubhelyiséggé, illetve könyvtárrá alakítása, továbbra is beruházási 

célként jelenik meg a községben. A temetőben 2016-ban kialakításra került az út, a sírhelyek 

könnyebb megközelíthetősége érdekében. 

 

Sajnos továbbra is magas a munkanélküliség Belegben, ezen a közfoglalkoztatás 

kiterjesztésével próbáltunk meg enyhíteni, a község legnagyobb foglalkoztatója az 

önkormányzat lett. A közfoglalkoztatást 2017-ben is folytatjuk. 

 

Közfoglalkoztatási programok 2016-ban: 

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása keretében 9 fő álláskereső 

bérének támogatása 6.083.514 Ft összegben és anyagköltség támogatása 761.902 

Ft összegben, 2015.11.16.-2016.06.30. közötti időszakban, szemétgyűjtő és 

utcaseprő munkakörben. Ez a közfoglalkoztatási program 2016. júliusában 

módosításra került és a támogatás időtartamát 2016. október 31. napjáig 

meghosszabbították. 
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- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása keretében 2 fő álláskereső 

bérének támogatása 1.715.146 Ft összegben és anyagköltség támogatása 125.273 

Ft összegben, 2016.05.16.-2017.02.28. közötti időszakban, intézményi takarító és 

kisegítő munkakörben. 

 

- járási startmunka mintaprogram keretében 6 fő álláskereső bérének és egyéb 

költségek támogatása 7.319.926 Ft összegben; A közfoglalkoztatottak 

szemétgyűjtő és utcaseprő tevékenységet végeznek 2016.03.07.-2017.02.28. 

közötti időszakban. 

 

- járási startmunka mintaprogram keretében 15 fő álláskereső bérének és egyéb 

költségek támogatása 18.016.175 Ft összegben; A közfoglalkoztatottak kubikos és 

általános irodai adminisztrátor tevékenységet végeznek 2016.03.07.-2017.02.28. 

közötti időszakban. 

 

- járási startmunka mintaprogram keretében 10 fő álláskereső bérének és egyéb 

költségek támogatása 12.413.142 Ft összegben; A közfoglalkoztatottak építőipari 

tevékenységet végeznek 2016.03.07.-2017.02.28. közötti időszakban. 

 

Az önkormányzat 2013-banaz Általános Iskola vagyonkezelői jogát átadta a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központnak.Az iskola fenntartásának, működtetésének segítésére 

megállapodást kötöttünk, melynek keretében az önkormányzat gondoskodik a tüzelő 

beszerzéséről, természetesen térítés ellenében. 

 

A magas vízdíj csökkentése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz, 

melynek eredményeképpen 3.458.100 Ft összegű támogatásban részesültünk. A megítélt 

támogatást megállapodás alapján átadtuk a DRVZrt.-nek. 

 

Tárgyalást folytattunk az érintett önkormányzatok bevonásával a Kutason lévő 

ingatlanvagyonunk hasznosítása érdekében. Döntés született az elvégzendő feladatokról, ám 

azok rajtunk kívül eső okok miatt egyelőre nem kerültek végrehajtásra. 

 

2016. évben biztosítottuk a szünidei gyermekétkeztetést ahátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek számára. A szünidei gyermekétkeztetésben összesen 289 fő gyermek vett 

részt, ebből a tavaszi szünetben 68 fő, a nyári szünetben 87 fő, az őszi szünetben 66 fő és a 

téli szünetben 68 fő. 

 

Rendkívüli önkormányzati támogatások jogcímen támogatást nyújtottunk be a 

működőképesség fenntartására, melyre 3.915.863 forintos támogatást kaptunk.  

 

A múlt évben is csatlakoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, vállaltuk az 

önkormányzati rész megfizetését. Sajnos az igénylők számának folyamatos csökkenése 

tapasztalható. 

 

A rászoruló családoknak szociális tűzifát juttatunk, melyre az önkormányzat 1.276.350 Ft 

összegű támogatást kapott, és a támogatói okirat szerint 67 erdei köbméter keménylombos 

tűzifára használhattuk fel a támogatást. A támogatás révén 47 háztartás részesült tűzifában. 
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A háziorvosi ellátás tekintetében 2016-ban változás következett be a községben. 2016. 

januárjától a háziorvosi szolgáltatást a LONA-MEDIC Egészségügyi és Szolgáltató Kft. látja 

el. Az országos szintű orvoshiány következtében heti egy napon van rendelés a községben. 

 

 

Várom kérdéseiket, észrevételeiket. 

 

 

 

Beleg, 2017. március 1. 

 

 

 Tamás Csaba 

 polgármester 


