
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 22.-én a 
Községházán 13 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

  
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Antalné Lakatos 
Erzsébet Teréz, Egyed Béla és Major Mária képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 
meghívottak közül Veszner József címzetes főjegyző. 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 
minden tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 

A képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének __132/2014. (XII.22.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Netta-Pannónia Környezetvédelmi Kft vételi ajánlata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás üzletrész megvételére vonatkozó ajánlata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ A 2015. évi ülésterv elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

1./ Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. 
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Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztat arról, hogy a Társulási Tanács az előterjesztés szerinti hatáűrozati 
javaslatot elfogadta, ezt javasolja a testületnek is. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2014. (XII.22.) 
önkormányzati határozata társulási megállapodás módosításáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 

1. A társulási megállapodásban fejezetenként az egyes címek arab számokkal 
sorszámozásra kerülnek.  

2. Az  I. Általános rendelkezések fejezet 7.) pont helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 A Többcélú Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén 
alelnök látja el. 

3. Az V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezet 2. társulás szervei cím 
4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.  Társulási Tanács alelnöke 

4. Az V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezet 5. A Társulási Tanács 
Elnöke cím 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.) A Társulási Tanács alakuló (vagy újraalakuló) ülésén tagjai sorából minősített 
többséggel elnököt választ.  

5. Az V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezet 6. A Társulási Tanács 
Alelnöke cím 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.) A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából minősített többséggel, az 
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök személyére 
az elnök tesz javaslatot. 



#  3

6. Az V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezet 8. ágazati bizottságok 
cím 5. pontja, mely a bizottságok felsorolását tartalmazza törlésre kerül. 

7. A VI. A társulási szervek működési szabályai fejezet 1. A Társulási Tanács működési 
szabályai A Társulási Tanács alakuló ülése cím 1 - 4  pontjai helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

1.) A Társulási Tanács alakuló ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

2.) Az alakuló ülés kötelező napirendje: 
- a Többcélú Társulás megalakulásának kimondása, 
- a tisztségviselők megválasztása, 

8. VIII. A Többcélú Társulás pénzügyi, vagyoni alapja, fejezet 1. A Többcélú 
Társulás pénzügyi forrásai cím 5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.) Befizetés átutalással történik társulásnak a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 
számlájára. A Többcélú Társulás megalakulásának évében a társulás tagja az 
önkormányzat folyó évi költségvetés tervezésében szereplő népességszám után 
számított 190 Ft/fő/év összegű hozzájárulást fizet. Ezt követően a Társulási Tanács – 
amennyiben változtatni szándékozik a hozzájárulás összegén – minden év november 31-
ig dönt a következő évi hozzájárulás mértékéről.  

9. VIII. A Többcélú Társulás pénzügyi, vagyoni alapja fejezet, 1. A Többcélú 
Társulás pénzügyi forrásai cím 6) pont e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

e) A Tanács elé került követeléseket minden esetben egy külön a követelésre kiterjedő 
határozatba kell foglalni. Ezen határozatban a döntésnek megfelelő határidőket és 
eljárásrendet kötelezően rögzíteni kell. A határozatban a fizetés határidőre való 
teljesítésének elmaradása esetére, azonnali beszedési megbízást kell kikötni (inkasszó). 
Az inkasszó benyújtása a társulás részéről a teljesítési határnapot követő 8. munkanap. 

10. VIII. A Többcélú Társulás pénzügyi, vagyoni alapja fejezet, 5. A Rinyamenti 
Szociális Szolgáltató Központ cím 2) Az intézmény működési és fenntartási 
költségeinek viselése első három bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2.) Az intézmény működési és fenntartási költségeinek viselése:  

a) A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
évente az államháztartási törvényben előírt határidőig  meghatározza az intézmény 
költségvetését. Az elfogadott intézményi költségvetés alapján a társult településekkel 
közlik a település működési területén végzett szolgáltatás illetve a település lakosai által 
igénybevett szolgáltatás állami támogatáson és térítési díjon felüli költségét. 

b) Az intézmény általános működési költségeit feladatarányosan kell felosztani az egyes 
feladatellátásokra. 

c) A költségvetés alapján meghatározott költségeket a település képviselő-
testületei megtárgyalják, s elfogadását követően március 15-ig és szeptember 15-ig 
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egyenlő részletekben megfizetik a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulásnak. A költségvetési beszámoló elfogadását követően ismételten meghatározzák 
a települések által fizetendő költségeket, s a szükséges többlet befizetéseket a következő 
hónapban kell megfizetni. 

11. VIII. A Többcélú Társulás pénzügyi, vagyoni alapja fejezet, 5. A Rinyamenti 
Szociális Szolgáltató Központ cím 2) Az intézmény működési és fenntartási 
költségeinek viselése négy –hét bekezdése elé d) e) f) g) betűjel kerül. A cím alatti 
szövegrészben a „normatíva”kifejezés helyébe „támogatás” kifejezés kerül. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester ismerteti a DRV Zrt levelét, javasolva a közgyűlési határozati javaslatok 
elfogadását, felhatalmazását a szavazólap aláírására, haladéktalan megküldésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2014. (XII.22.) 
önkormányzati határozata levélben történő szavazásról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapon határozati 
javaslatokat elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő megküldésére 
felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Netta-Pannónia Környezetvédelmi Kft vételi ajánlata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Mecsek-Dráva projekt 
keretében a szilárd hulladék szelektív gyűjtésére új gyűjtőszigetek kerültek kialakításra, új 
gyűjtőedényzettel. A Netta-Pannónia Környezetvédelmi Kft vételi ajánlatot tett a feleslegessé 
vált 6 db gyűjtőedényzetre, darabonkénti 5.000 Ft-os áron. Tekintettel arra, hogy ugyanezekre 
az edényekre a Jutai 56. Létesítményfenntartó Kft (székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 50; 
adószám: 14644270-2-14) is ajánlatot tett 40.000 Ft-os vételárral, javasolja a nekik való 
értékesítést. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A módosított határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2014. (XII.22.) 
önkormányzati határozata gyűjtőedényzet értékesítéséről.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jutai 56. Létesítményfenntartó 
Kft ajánlatát elfogadva a szelektív gyűjtésre jelenleg használt 6 db edényzetet 40.000 
Ft-os vételáron eladja.. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás üzletrész megvételére vonatkozó ajánlata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás vételi ajánlatot tett az önkormányzatnak a BIOKOM Nonprofit Kft-
ben meglévő 11.780 Ft. névértékű, az Önkormányzat tulajdonát képező osztatlan közös 
tulajdonú hányad névértéken történő megvásárlására. Javasolja az értékesítés elhatározását, 
felhatalmazását a jogügylethez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére, azzal a kikötéssel, 
hogy a vételár összege kerüljön beszámításra a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé 
fennálló önkormányzati kötelezettségbe. 

Javasolja továbbá, hogy képviselő-testülete értsen egyet a „Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási Program – települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” Projektben megvalósult létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog 
alapításával és hatalmazza fel a Társulási Tanácsot, a kijelölt üzemeltetővel a vagyonkezelői 
szerződés megkötésére. 

Kérdések: 

Horváth Józsefné képviselő kérdésére válaszolva a polgármester elmondja, hogy a kistérségi 
ülésen határoztak arról, hogy egy következő ülésre meghívják a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás képviselőjét és tájékoztatást kérnek a projekt állásáról. 

Hozzászólás nincs. 

A határozati javaslatok mindegyikét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2014. (XII.22.) 
önkormányzati határozata üzletrész értékesítéséről.   
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1./ A képviselő-testület akként határoz, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft-ben meglévő 
11.780 Ft. névértékű, az Önkormányzat tulajdonát képező osztatlan közös tulajdonú 
hányadot a beterjesztett üzletrész adásvételi szerződésben írtak szerint értékesíti a 
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás javára, az üzletrész névértékével megegyező 
vételáron. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza Tamás Csaba polgármestert, hogy az üzletrész 
értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó 
jognyilatkozatokat Beleg Község Önkormányzata nevében aláírja. A képviselő-testület 
egyetért azzal, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló 
önkormányzati kötelezettségbe a vételár összege beszámításra kerüljön. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza Tamás Csaba polgármestert, hogy a Mecsek-
Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló kötelezettség és a vételár kompenzációjára 
vonatkozó jognyilatkozatot megtegye. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2014. (XII.22.) 
önkormányzati határozata vagyonkezelői jog alapításáról.   

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 16/2014. (08.14.) számú határozata 
alapján Beleg település képviselő-testülete egyetért a „Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási Program – települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” Projektben megvalósult létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog 
alapításával és felhatalmazza a Társulási Tanácsot, a kijelölt üzemeltetővel a 
vagyonkezelői szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ A 2015. évi ülésterv elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 

A 2015 évi ülésterv elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2014. (XII.22.) 
önkormányzati határozata a 2015 évi üléstervről.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015 évi üléstervet az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester ismerteti a Viridis-Pannónia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft-vel kötött szerződés módosítását, kérve annak jóváhagyását, felhatalmazását annak 
aláírására. Elmondja, hogy a közszolgáltatónál megbeszélésen vett részt, ahol egyeztették a 
lakossági díjfizetés bevezetésével kapcsolatos teendőket. Elmondja, hogy a fizetési módok 
rugalmasak lesznek és a kellő tájékozottság érdekében lakossági fórumot is tartanak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2014. (XII.22.) 
önkormányzati határozata a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
módosításáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viridis-Pannónia 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződés módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

Tamás Csaba polgármester 

Arról tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Pécsi G és G Kft. (székhely: 1035 
Budapest, Raktár utca 39-41. D ép. III lp. fsz: 44; levelezési cím: 7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 
13/b) kérte a „Kadarkút kistérség szélessávú körzethálózat optikai terve, Visnye-Beleg 
szakasz” kiviteli terve tárgyában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a Beleg Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő, az építéssel érintett Beleg 0242 hrsz-ú, 179 hrsz-ú, 236 
hrsz-ú, 0238 hrsz-ú, 0205 hrsz-ú, 0202 hrsz-ú, 218 hrsz-ú, 180 hrsz-ú, 178 hrsz-ú 217 hrsz-ú, 
228 hrsz-ú és a 282/1 hrsz-ú ingatlanokra. Javasolja a hozzájárulás megadását azzal a 
kikötéssel, hogy a munkaműveletekkel érintett területek helyreállítását legalább az eredeti 
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állapotnak megfelelően el kell végezni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2014. (XII.22.) 
önkormányzati határozata tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról.   

A képviselő-testület a Pécsi G és G Kft. (székhely: 1035 Budapest, Raktár utca 39-41. D 
ép. III lp. fsz: 44; levelezési cím: 7635 Pécs, Kisszkókó dűlő 13/b) kérte a „Kadarkút 
kistérség szélessávú körzethálózat optikai terve, Visnye-Beleg szakasz” kiviteli terve 
tárgyában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást a Beleg Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő, az építéssel érintett Beleg 0242 hrsz-ú, 179 hrsz-ú, 236 hrsz-ú, 0238 
hrsz-ú, 0205 hrsz-ú, 0202 hrsz-ú, 218 hrsz-ú, 180 hrsz-ú, 178 hrsz-ú 217 hrsz-ú, 228 
hrsz-ú és a 282/1 hrsz-ú ingatlanokra megadja azzal a kikötéssel, hogy a 
munkaműveletekkel érintett területek helyreállítását legalább az eredeti állapotnak 
megfelelően el kell végezni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester arról is tájékoztatja a testületi tagokat, hogy folyamatban van a 2013 évi 
állami támogatások elszámolása. A beszámoló adataival való összevetés után várható, hogy a 
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának túlfinanszírozása miatt 5 millió forint 
körüli visszafizetési kötelezettségük keletkezik. Ez esetben a 2015. évi költségvetés 
elfogadását követően haladéktalanul be kell nyújtaniuk a pályázatot a működési támogatásra, 
melyre 2014 évben éppen a túlfinanszírozás következtében nem volt szükség, jóllehet a 
támogatás a kötelező feladatok finanszírozására elfogyott. 

A települési támogatás 2015 márciusától való bevezetése komoly felelősséget ró rájuk, meg 
kell találniuk a rászoruló családok segítésének legmegfelelőbb módját, hívja fel rá a 
figyelmet. Át kell gondolniuk a földadó esetleges bevezetését is, mivel elképzelhető, hogy a 
kötelező feladatok ellátásához plusz bevételekre is szükségük lesz. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba Veszner József 
 polgármester címzetes főjegyző 
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