
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 21.-én, a 

Községházán 9 órai kezdettel megtartott, 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. 

 

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 91/2019. (VIII. 21.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása.  

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

2./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik 

arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-

szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. 

Kiemeli, hogy ennek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A 

polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt. az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a 

gördülő fejlesztési tervet a 2020-2034. évi időszakra. A polgármester javasolja, hogy a 

feladatok elvégzésével a testület bízza meg a DRV Zrt.-t, valamint, hogy a testület fogadja el 

a gördülő fejlesztési tervet. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint 

határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2019. (VIII. 21.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-17127-1-001-00-

15 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_303 kódszámú, Belegi vízmű megnevezésű 

víziközmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerint Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) 

által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és 

beruházási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2020. 

évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

2./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a helyi választási bizottság 

három, illetve az egy szavazókörrel rendelkező településeken öt tagját és legalább két póttagot 

a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 

negyvenkettedik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 

indítványt. A jegyző indítványozza az írásos határozati javaslat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a jegyző indítványát szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint 

határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2019. (VIII. 21.) 

önkormányzati határozata a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva Beleg községben 

a Helyi Választási Bizottság tagjának az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. id. Bognár László Beleg, Kossuth utca 86. 

2. Butor Zoltán Beleg, Petőfi utca 73. 
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3. Gelencsér Józsefné Beleg, MÁV Vasútállomás 

4. Horváth Lászlóné Beleg, Széchenyi utca 220. 

5. Tóth László Jenő Beleg, Petőfi utca 75. 

 

2./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva Beleg községben 

a Helyi Választási Bizottság póttagjának az alábbi személyeket választja meg: 

 

1. Bertalan Zsuzsanna Beleg, Petőfi utca 50. 

2. Konkolyné Kopecsni Matild Eszter Beleg, Széchenyi utca 216. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjeleneteket, hogy a szociális rendelet módosítására azért 

volt szükség, mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj elnevezésű támogatást a 

lakósok, a számlák késése miatt nem tudják augusztus 31. napjáig megigényelni. A 

polgármester javasolja a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a testület az elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét 

képező következő rendeletet alkotja meg: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

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

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

a) Pályázat benyújtása óvodai játékok beszerzésére:  

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” alprogram 

tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetőség van az óvodába, kültéri játékok 

beszerzésére, kb. 4,5 millió forint értékben.  
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2019. (VIII. 21.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Beleg 

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Óvoda 

udvar” elnevezésű, MFP-OUF/2019. azonosítószámú alprogramra. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

b) Pályázat benyújtása temető fejlesztésére:  

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” 

alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetőség van a temetőbe urnafal 

építésére és temetői út felújítására. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2019. (VIII. 21.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Beleg 

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Temető fejlesztése” elnevezésű, MFP-FFT/2019. azonosítószámú alprogramra. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

c) Pályázat benyújtása polgármesteri hivatal felújítására:  

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Polgármesteri Hivatal 
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felújítása” alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetőség lesz a hivatal 

belső felújítására, illetve a fűtéskorszerűsítésre is. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2019. (VIII. 21.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Beleg 

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Polgármesteri Hivatal felújítása” elnevezésű, MFP-HPH/2019. azonosítószámú 

alprogramra. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

d) Pályázat benyújtása gépbeszerzésre:  

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi 

közterület karbantartására” alprogram tárgyában.  

Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetőség lesz gépbeszerzésre, mely megkönnyítené a 

kaszálást és a hótolást is a településen. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2019. (VIII. 21.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Beleg 

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” elnevezésű, MFP-KKE/2019. 

azonosítószámú alprogramra. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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e) Pályázat benyújtása útfelújításra:  

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú 

utak felújítása” alprogram tárgyában. Kiemeli, hogy a nyertes pályázat keretében lehetőség 

lesz a Petőfi utcai csomópontnál lévő út felújítására. Megjegyzi, hogy ezt az útfelújítást, már 

több pályázatba is szerepeltette az önkormányzat, de sajnos ez idáig nem volt nyertes pályázat 

erre vonatkozóan. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2019. (VIII. 21.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Beleg 

Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében 

„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” elnevezésű, MFP-ÖTU/2019. 

azonosítószámú alprogramra. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


