
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 22.-én, 13.00 

órai kezdettel a Községházán megtartott, telefon útján összehívott, soron kívüli nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Egyed Béla és 

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

dr. Varga Katalin jegyző.  

 

Távol (igazoltan): Major Mária képviselő. 

 

Tamás Csaba 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 85/2019. (VII. 22.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatására pályázat benyújtása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

2./ Beleg Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

1./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatására pályázat benyújtása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy ismételten lehetősége van az önkormányzatnak 

pályázatot benyújtani szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Kiemeli, hogy az ebr42-es 

program szerint az önkormányzat 242 m
3
 kemény tűzifára nyújthat be pályázatot. Emlékezteti 

a megjelenteket, hogy általában a pályázott mennyiség felét kapja meg az önkormányzat. 

Elmondja, hogy fel fogja venni a SEFAG Zrt.-vel a kapcsolatot, hogy a tűzifára vonatkozóan 

adjanak árajánlatot. Javasolja, hogy az önkormányzat 2019. évben is nyújtsa be a pályázatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

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

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2019. (VII. 22.) 

önkormányzati határozata támogatási igény benyújtásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján 

igényt nyújt be 242 m
3 

kemény lombos tűzifa megvásárlásának támogatására. A 

támogatási igény 18.000 Ft/erdei m
3 

+ ÁFA beszerzési árra vonatkozik, önerő 

biztosítása nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. Az önkormányzat 

vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől nem kér ellenszolgáltatást. 

 

2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. 

napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 

 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

2./ Beleg Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 

kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása, létszámváltozás miatt vált szükségessé. 

Elmondja, hogy az érvényesítő másodlagos személyében történik változás 2019. augusztus 1. 

napjától.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt a polgármester a szabályzat módosítására vonatkozó írásos 

határozati javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2019. (VII. 22.) 

önkormányzati határozata az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosításáról. 
 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A szabályzat 8. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Sorszám Név Beosztás 
Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte 

 Kovács Kornélia  pénzügyi 1/2017. kijelölő  1/2019. számú 
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1. ügyintéző  irat  irat; 2019. 

január 31. 

2. Tóth Anita 
pénzügyi 

ügyintéző 
2/2019. kijelölő 

irat 
  

 
3. 

Horváth Csilla 

(Tóth Anita 

érintettsége, 

akadályoztatása 

esetén) 

pénzügyi 

ügyintéző 

 
2/2017. kijelölő 

irat 

 5/2019. számú 

irat 
2019. július 

31. 

 
4. 

Szakál Krisztina 

(Tóth Anita 

érintettsége, 

akadályoztatása 

esetén) 

pénzügyi 

ügyintéző 

 
6/2017. kijelölő 

irat 

  

 

 

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a 

jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közös hivatal 

kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása, létszámváltozás miatt vált szükségessé. 

Elmondja, hogy az érvényesítő másodlagos személyében történik változás 2019. augusztus 1. 

napjától.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt a polgármester a szabályzat módosítására vonatkozó írásos 

határozati javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2019. (VII. 22.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosításáról. 
 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A szabályzat 8. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Sorszám Név Beosztás 
Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

Jogosult 

aláírása 
Jogosultság 

megszűnését 
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száma elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte 

 
1. 

Horváth Csilla 

előadó  
pénzügyi 

ügyintéző  
7/2015. kijelölő 

irat 

 4/2019. számú 

irat 
2019. július 

31. 

 
2. 

Tóth Anita 
pénzügyi 

ügyintéző 

 
5/2019. kijelölő 

irat 

 

  

 

 

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a 

jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

  

 Tamás Csaba  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


