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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. március 11.-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2018. 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 2018-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 2018. évi munkájának bemutatásával kezdem.  

 

A képviselő-testület 2018-ban 18 nyilvános és 8 zárt ülést tartott, illetve 4 közös testületi 

ülésen vett részt. A testületi üléseken 150 határozatot hozott, és 17 rendeletet alkotott.  

 

Rendeletet az alábbi témákban hozott a testület: 

 

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

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról, 

 a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról, 

 a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról, 

 a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról, 

 a 2018. évi költségvetésről, 

 a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról, 

 a településkép védelméről, 

 a gyermekvédelem helyi rendszeréről, 

 a 2017. évi zárszámadásról, 

 szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról, 

 a temetőkről és a temetkezési tevékenységről, 
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 a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa 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 2018-ban: 

 

 Települési lakhatási támogatás            3.413.500 Ft 

 Települési létfenntartási támogatás  160.000 Ft 

 Települési temetési támogatás     64.000 Ft 

 Temetési kölcsön                450.000 Ft 

 Települési gyermeknevelési támogatás  435.000 Ft 

 Hátrányos helyzetű gyermekek telep.támog. 170.000 Ft 

      

Az önkormányzat 2017-ben pályázatot nyújtott be a községi utak felújítására, valamint az 

orvosi rendelő felújítására. 2017. decemberében sikeres pályázatról kaptunk értesítést, az 

orvosi rendelő felújítására 11.393.592 Ft-ot nyert az önkormányzat. Az orvosi rendelő 

felújítása 2018-ban befejeződött. Szintén 2017-ben pályázatot nyújtott be az önkormányzat a 

községháza és a közösségi ház külső felújítására, melyre 1.250.000 Ft támogatást nyertünk el. 

A külső felújítás szintén 2018-ban megvalósult. A Nagyatáddal konzorciumban benyújtott 

pályázaton lehetősége nyílt az önkormányzatnak a Kultúrházban vizesblokk kialakítására, 

valamint a térfigyelő-kamerarendszer kiépítésére. A támogatásból 3.132.388 Ft összeget 

költött el az önkormányzat a vizesblokk kialakítására és 1.569.805 Ft összeget a 

kamerarendszer kiépítésére. Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, mivel a Jónás-ház 

klubhelyiséggé, illetve könyvtárrá alakítása, továbbra is beruházási célként jelenik meg a 

községben.  

 

Sajnos továbbra is magas a munkanélküliség Belegben, ezen a közfoglalkoztatás 

kiterjesztésével próbáltunk meg enyhíteni, a község legnagyobb foglalkoztatója az 

önkormányzat lett. A közfoglalkoztatást 2019. évben is folytatjuk. 

 

Közfoglalkoztatási programok 2018-ban, melyek többsége 2017. évről áthúzódó programok: 

- járási startmunka mintaprogram keretében 8 fő álláskereső bérének és egyéb 

költségek támogatása 10.591.519 Ft összegben; A közfoglalkoztatottak építőipari 

tevékenységet végeznek 2017.03.01.-2018.02.28. közötti időszakban. 

- járási startmunka mintaprogram keretében 8 fő álláskereső bérének és egyéb 

költségek támogatása 10.751.654 Ft összegben; A közfoglalkoztatottak irodai és 

kubikus tevékenységet végeznek 2017.03.01.-2018.02.28. közötti időszakban. 

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása keretében 2 fő álláskereső 

bérének támogatása 2.190.786 Ft összegben, 2017.04.01.-2018.02.28. közötti 

időszakban, intézményi takarító és kisegítő munkakörben. 

- járási startmunka mintaprogram (mezőgazdasági földutak karbantartása 

programelem) keretében 6 fő álláskereső bérének és egyéb költségek 100 %-os 

támogatása 2018.03.01.-2019.02.28. közötti időszakban, a támogatás összege 

7.881.000 Ft. 

- start mintaprogram belvízelvezetés programelem keretében 6 fő álláskereső 

bérének és egyéb költségek 100 %-os támogatása 2018.03.01.-2019.02.28. közötti 

időszakban, a támogatás összege 7.810.000 Ft. 
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- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 3 fő álláskereső bérének és egyéb 

költségek 100 %-os támogatása 2018.07.01.-2019.02.28. közötti időszakban, a 

támogatás összege 2.362.000 Ft. 

Az önkormányzat 2013-ban az 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 4.625.900 Ft összegű támogatásban részesültünk. A megítélt 

támogatást megállapodás alapján átadtuk a DRV Zrt.-nek. 

 

Tárgyalást folytattunk az érintett önkormányzatok bevonásával a Kutason lévő 

ingatlanvagyonunk hasznosítása érdekében. A közös tulajdon megszüntetésére irányuló 

tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért bírósági döntésre irányuló keresetet nyújtott be az 

önkormányzat, mely döntés meghozatala folyamatban van.  

 

2018. évben is biztosítottuk a szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek számára. A szünidei gyermekétkeztetésben összesen 220 fő 

gyermek vett részt, ebből a tavaszi szünetben 49 fő, a nyári szünetben 64 fő, az őszi szünetben 

53 fő és a téli szünetben 54 fő. 

 

Rendkívüli önkormányzati támogatások jogcímen támogatást nyújtottunk be a 

működőképesség fenntartására, melyre 2.569.419 forint 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 1.085.850 Ft 

összegű támogatást kapott, és a támogatói okirat szerint 57 erdei köbméter keménylombos 

tűzifára használhattuk fel a támogatást. A támogatás révén 57 háztartás részesült tűzifában. A 

téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódóan az önkormányzat 438.150 Ft összegű 

támogatásban részesült, a támogatói okirat szerint 23 erdei köbméter keménylombos tűzifára 

használhattuk fel a támogatást. A támogatásból 23 háztartás részesült tűzifában. 

 

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, mely vállalkozás jelenleg heti két alkalommal biztosítja a rendelést a községben. 

 

Várom kérdéseiket, észrevételeiket. 

 

 

Beleg, 2019. március 6. 

 

 Tamás Csaba 

 polgármester 


