
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 11.-én 17 órai 
kezdettel a Közösségi házban megtartott, közmeghallgatásos üléséről. 

Jelen vannak: Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, Antalné Lakatos Erzsébet Teréz 
és Egyed Béla képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Veszner József 
címzetes főjegyző és dr. Varga Katalin aljegyző. A közmeghallgatásos ülésen 14 fő belegi 
lakós van jelen. 
Az első napirendi pont meghívottja Zsirmon Máté a Viridis Pannónia Nonprofit Kft. területi 
értékesítési vezetője.  

Távol van: Tamás Csaba polgármester (betegség miatt).  

A polgármester távollétében az ülést, Horváth Józsefné alpolgármester vezeti.  

Horváth Józsefné alpolgármester 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 22/2015. (III.11.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

 1./ Tájékoztató a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. 
    Felkért előadó: Viridis - Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
    Kft. 

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi munkájáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

4./ A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ Az önkormányzati cafetéria szabályzat elfogadása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ Tájékoztató a települési támogatásokról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 



7./ Egyéb ügyek.  

1./ Tájékoztató a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. 
Előadó: Zsirmon Máté területi értékesítési vezető 

Az alpolgármester felkéri Zsirmon Máté területi értékesítési vezetőt, hogy tájékoztassa a 
megjelenteket a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. 

Zsirmon Máté területi értékesítési vezető a bemutatkozás után, a változásokról és a jelenlegi 
közszolgáltatásról beszél. Elmondja, hogy jelenleg az ő cégük végzi Belegben a 
közszolgáltatást. 2015. január 1-jétől változás következett be, eszerint nem az önkormányzat, 
hanem a lakosság fizeti a szemétszállítás költségét. A közszolgáltatási díj megfizetésével a 
heti egyszeri szállítás, az évi kétszeri lomtalanítás, valamint a két szelektív gyűjtősziget 
működtetése és ürítése biztosított a községben. A díj ezen kívül az edények költségét is 
tartalmazza. Az edények 120 vagy 240 literesek lehetnek, és amennyiben az edények a 
közszolgáltató cég dolgozóinak hibájából sérülnek, térítésmentesen cserélik őket. 
Zsirmon Máté kihangsúlyozza, hogy a közszolgáltatás díja központilag kerül meghatározásra, 
egy bonyolult képlet alapján. A jelenlegi díj 2015.06.30.-ig érvényes, ez bruttó 17.773 Ft, 
ebből 5.400 Ft + ÁFA az alapdíj. A lakosság és a cég közötti jogviszony nem szerződéses úton 
jön létre, hanem azzal, hogy a gépjármű elhalad az ingatlan előtt, és ha van kint edény, azt 
ürítik. 
Közszolgáltatási megállapodást köt a cég, a számlázási adatok pontosítása érdekében.  
Zsirmon Máté kihangsúlyozza, hogy a felépítményes ingatlanok tulajdonosait terheli fizetési 
kötelezettség. Amennyiben az ingatlan lakatlan, lehet szüneteltetést kérni nullás közüzemi 
számla bemutatásával, az ügyfélszolgálaton. 
A közszolgáltató cég munkatársai adategyeztető nyomtatványokat küldtek ki, melyen a 
jelenleg használt edényméretet kell feltüntetni. Ezt követi a megállapodás aláírása, amelynek 
létrejötte érdekében két időpontot jelölnek ki. Az első számlázás április közepére várható. 

Horváth Józsefné alpolgármester megköszöni a tájékoztatót. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

A képviselő asszony a számlák gyakoriságára kérdez rá, és jónak tartaná, ha a számlák 10.-e 
körül jönnének. 

Zsirmon Máté területi értékesítési vezető 

Elmondja, hogy a közszolgáltatási számlák negyedévente, a negyedévet követő hónap első 
napjaiban kerülnek kiküldésre. 

Kustos Györgyné belegi lakós 

Megkérdezi, hogy ha kéthetente rakja ki a szemetest, akkor is egész díjat kell-e fizetnie. 



Zsirmon Máté területi értékesítési vezető 

Elmondja, hogy a jogszabály heti ürítést ír elő kötelezően, tehát, ha az ingatlantulajdonos nem 
teszi ki minden héten az edényt, akkor is ugyanazt a díjat köteles fizetni. 

Fábián Ferencné belegi lakós 

Az iránt érdeklődik, hogy kisebb edény esetén kevesebb-e a fizetendő díj. Megjegyzi, hogy ha 
valaki egyedül él, akkor kisebb űrtartalmú edény is elegendő számára. 

Zsirmon Máté területi értékesítési vezető  

A belegi lakós érdeklődésére elmondja, hogy 2015. július 1. napjától hatósági ármegállapítás 
lesz, és akkor mondják meg, hogy mennyibe fog kerülni egy 120 literes edény ürítési díja. 
Július 1. napját követően lesz lehetőség arra, hogy aki egyedül él 60 literes edényt igényeljen, 
és használjon. Ehhez a jegyző igazolása szükséges, amely az egyedül élést igazolja. Tehát az 
árat még nem tudja megmondani. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 
módosításával az életvitelszerűen lakott ingatlanokat mentesítették a magánszemély 
kommunális adójának megfizetése alól. Plusz terheket nem akart a képviselő-testülete a 
lakosságra róni, holott a helyi adó és a szemétszállításért fizetendő díj, nincs egymással 
összefüggésben. Felhívja a helyi lakosok figyelmét, hogy a mentesség érvényesítésére 
kiküldött nyomtatványokat mihamarabb küldjék vissza. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el a települési szilárd hulladékkal kapcsolatban, 
megköszöni Zsirmon Máté tájékoztatóját.  
Zsirmon Máté területi értékesítési vezető távozik az ülésteremből.  

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi munkájáról. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

Veszner József címzetes főjegyző röviden összefoglalja a 2014. évi önkormányzati munkát. 
Elmondja, hogy a múlt év a választások éve volt. A helyi választási bizottság színvonalas 
munkát végzett. A helyhatósági választások eredményeképpen megalakult a jelenlegi testület, 
illetve a nemzetiségi választások következtében a jelenlegi roma nemzetiségi önkormányzat. 
Kiemeli az elmúlt év jelentősebb változásait, témáit: 



A „Jónás-ház” ügyével kapcsolatban tájékoztatja a lakosságot, hogy sok éves huza-vona zárult 
le 2014. évben. Az ingatlant a magyar állam örökölte meg, az önkormányzat többször kérte, 
hogy lehessen az övé. Végül az MNV Zrt.-vel folytatott hosszas levelezés eredményeképpen, 
az önkormányzat tulajdonába kerül az ingatlan, de korlátozásokkal. Kizárólag közösségi célra 
lehet használni, nem lehet elidegeníteni sem. A testület elképzelése szerint a jövőben itt a 
könyvtár, valamint ifjúsági klub kapna helyet. 
Az óvoda helyzetéről ad tájékoztatást a címzetes főjegyző. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 
a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 2015-ben a 3 éves gyermekeket kötelezően be kell 
íratni az óvodába. Már ebben az évben meghaladja a beíratandó gyermekek száma a jelenlegi 
25 + 5 (20 %) főt. Kb. 39 fő gyermek lesz 2015. szeptember 1-jét követően az óvodában. 
Pályázat került kiírásra, óvoda fejlesztésre vonatkozóan, 10 %-os önerővel.  
Azonban a képviselő-testületnek fontolóra kell vennie a bővítést, mivel a rendelkezésre álló 
jövőbeni létszámadatok nem mutatnak tartós gyermeklétszám emelkedést, továbbá a 
beruházás sem lenne kivitelezhető szeptemberig. 
Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben csoportbontásra kerülne sor, további két óvónőre 
lenne szükség, és ez a jelenlegi nem fényes pénzügyi helyzetet terhelné meg, főleg a 
gyermeklétszám jövőbeni alakulását tekintve. Az átmeneti probléma Kutas község 
önkormányzatával kötött feladatellátási szerződéssel áthidalható, amely alapján a belegi 
gyermekek a kutasi óvodába járhatnának. 
További adatokról tájékoztat 2014. évre vonatkozólag:  

• Az önkormányzat a lakossági vízdíjak támogatására 2,6 millió forintot nyert, amit a 
DRV Zrt.-nek kellett átadni.  

• Döntött a testület a 114-es helyrajzi számú kivett beépítetlen terület eladásáról.  
• Két működő társulás részére biztosított az önkormányzat hozzájárulást, a Kutasi 

székhelyű gyermekjóléti feladatokat ellátó társulásának, valamint a Munka- és 
Tűzvédelmi társulásnak.  

• Elkészült 2014-ben a művelődési ház részleges felújítása. Voltak olyan felújítási 
munkák, melyeket a pályázati összeg nem fedezett, ezek költsége a 2015. évi 
költségvetésbe kerültek beépítésre.  

• 2014-ben 54 napra 60 főnek biztosított az önkormányzat étkezést, a nyári 
gyermekétkeztetés keretében, ez 1,4 milliós kiadást jelentett. 

• Az önkormányzat az elmúlt évben is részt vett a szociális célú tűzifa támogatásban, de 
negatívumként jegyezte meg a jegyző, hogy sokan visszaéltek a kapott támogatással. 

• Az önkormányzat 135 fő számára biztosított évi kétszeri rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást.  

• A képviselő-testület két ingatlan értékesítéséről döntött, az eladásból származó bevétel 
2015-ben fog jelentkezni. Az egyik egy út, mely ilyen formában már nem létezik. A 
művelési ág változás átvezetésre került a földhivatalnál. Ennek értékesítése piaci áron 
fog történni. A másik ingatlan sok apró zártkerti terület, melyek értékesítése forgalmi 
értéken történik, mely kb. 80 %-os árat jelent. 

• Az elmúlt évben folyamatos volt a közfoglalkoztatás, az önkormányzat minden 
lehetőséget kihasznált a közmunkaprogramokban való részvételre. Jelenleg 40 fő 
dolgozik közfoglalkoztatottként. A fő feladatok az árkok és átereszek tisztítása, 
valamint a földutak karbantartása. 

• Az adókkal kapcsolatban a jegyző elmondja, hogy a magánszemély kommunális adója 
esetében kb. 3,5 millió forint a kintlévőség, a gépjárműadó esetében 700 ezer forint. 



• A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy ha a jövőben az anyagi helyzet 
szükségessé teszi, foglalkozni kell valamilyen települési adó kivetésével, 
bevezetésével. A települési adók köre korlátlan, míg a helyi adókat az adózás rendjéről 
szóló törvény határozza meg. Nagy tétel lehet a földadó, ennek bevezetését 
mindenképpen megfontolás tárgyává kell tenni. Jelenleg azonban az egyik politikai 
párt azokat az önkormányzati rendeleteket, amelyek már tartalmazzák a földadó 
kivetését, megtámadták bíróság előtt. Meg kell várni, hogy mi lesz az ügy vége. 

Hozzászólások: 
Fábián Ferencné belegi lakós 

Elmondja, hogy ő a Beleg Polgáraiért Egyesület elnöke, egyesületük tagjainak száma közel 80 
fő. Sérelmeket fogalmaz meg az önkormányzattal szemben, nevezetesen, hogy amikor a 
közösségi házba akartak az egyesületi tagok bemenni, 10.000 Ft-ért mehettek volna, a 
kultúrházban pedig nem tarthattak bált, mert nincs szociális helyiség. 
A „Jónás-házzal” kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg az egyesületük pályázhatna közösségi 
célt szolgáló épület felújítására, de ehhez kellene az önkormányzat és az egyesület 
együttműködése. Ez azonban nem jön és jött létre. Felhívja a figyelmet, hogy ha az 
önkormányzat nem lenne ilyen ellenséges a civil szervezettel, akkor több eredményt érnének 
el. Elmondja, hogy egy másik pályázaton pedig buszt lehetne vásárolni, amivel a gyermekeket 
lehetne a kutasi intézményekbe szállítani. Nem érti, hogy miért nem működik együtt az 
önkormányzat a civil szervezetekkel. 

Veszner József címzetes főjegyző 

A belegi lakós felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a helyi politikát illetően ő nem 
illetékes, ez a képviselő-testület feladata. 

Fábián Ferencné belegi lakós 

Elmondja, hogy négyszer volt a polgármesternél a problémák megbeszélése érdekében, illetve 
a polgármesternek is elmondta azokat a lehetőségeket, amelyeket nem használnak ki az 
együttműködés meglétének hiány miatt. Az egyesület próbált segítséget nyújtani, de a 
polgármester ezt nem fogadta el. Az egyesület nevében felajánlotta a bejövő községtáblák 
felújítását, a játszótér bővítését, de ezt a polgármester visszautasította. Úgy érzi, hogy ki 
vannak rekesztve az önkormányzati dolgokból. Pedig az általuk felajánlott segítség, minden 
belegi polgárt érintene. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Felhívja a felszólalt belegi polgár figyelmét, hogy ezekről a problémákról akkor kellene 
beszélni, ha a polgármester is jelen van. 

Fábián Ferencné belegi lakós 



Elmondja, hogy a polgármester neki azt mondta, hogy ő nem akarta, hogy legyen egyesület. A 
problémáikat oldják meg egyedül. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Tájékoztatja Fábián Ferencné belegi lakóst, hogy az általa elmondott problémákra és 
felvetésekre a polgármester írásban fog válaszolni. 

Egyed Béla képviselő 

Felhívja Fábián Ferencné figyelmét, hogy a polgármester nem dönthet a községet érintő 
ügyekben egyszemélyben, ezért kéri, hogy vagy írjon levelet, vagy jöjjön el a következő 
testületi ülésre, és ott dönt majd a testület. 

Fábián Ferencné belegi lakós 

Véleménye szerint a személyes dolgokat félre kellene tenni, a polgármesternek nem önös 
érdek alapján kellene döntést hoznia. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Az elmondottakhoz hozzáteszi, hogy a civil szervezetekkel való együttműködés jó ötletnek 
tűnik, és nem utolsó sorban a „Jónás-féle ház” felújítása is. 

Fábián Ferencné belegi lakós 

Megjegyzi, hogy az általa olvasott pályázati kiírás szerint 3 millió forintig lehetne pályázni, 
felújításra. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy olvasta a pályázati kiírást, 10 %-os önerő kell hozzá. A legközelebbi testületi-
ülésen szavazásra kell bocsátani a kérdést, az együttműködést illetően. A lakosság érdekeit 
kell képviselni. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, az alpolgármester kéri a beszámoló 
elfogadását. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő szerint határoz:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (III.11.) 
önkormányzati határozata a 2014. évi beszámolóról. 

A képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati munkáról szóló beszámolót elfogadja. 



Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefné alpolgármester 

Kiegészítés: 

Az alpolgármester elmondja, hogy nincs hitel tervezve, hanem működési célú forráskiegészítő 
támogatás szerepel a költségvetésben. Nehéz évnek néz elébe az önkormányzat, az egyensúly 
megteremtésének biztosításában. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megjegyzi, hogy a város- és községgazdálkodás esetében nagyon magasak a dologi kiadások, 
ezen belül is az üzemanyagköltség. Véleménye szerint ahol lehetséges, kézi kaszával kellene 
kaszálni. 

Kustos Györgyné belegi lakós 

A magánszemélyek kommunális adójára kérdez rá. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

A lakott ingatlanra nem kell fizetni kommunális adót, de a mentességet biztosító papírt ki kell 
tölteni és vissza kell küldeni. 

Az alpolgármester javasolja, hogy a napirend keretében hagyja jóvá a testület a polgármestert 
megillető cafetéria összegét, valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát bemutató 17. 
mellékletet.  

A polgármesteri cafetériára, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó javaslatok 
mindegyikét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III.11.) 
önkormányzati határozata a 2015. évi polgármesteri cafetéria összegéről. 



A képviselő-testület a 2015. évi polgármesteri cafetéria összegét bruttó 200.000 Ft 
összegben állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Horváth Józsefné alpolgármester 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (III.11.) 
önkormányzati határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető 
ügyletekről.  

A képviselő-testület a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát bemutató 17. mellékletet 
az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségek aránya

Adatok eFt-ban

Saját bevételek Rendszeressége, 
esedékessége Bevétel összege

Helyi adóból és települési adóból származó 
bevétel 03.15.,09.15.,12.20., 3450

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó 
bevétel   

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel negyedévente 836

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból származó bevétel   

Bírság-, pótlék- és díjbevétel folyamatos 420

Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés   

Összesen  4706

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek
Futamidő/kezesség 
érvényesíthetőségi 

határideje
Kötelezettség 

összesen

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása   



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A határozathozatalokat követően az alpolgármester javasolja a költségvetési rendelet 
előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  

4./ A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Horváth Józsefné alpolgármester 

Kiegészítés: 

Az alpolgármester elmondja, hogy tervkészítésre köteles az önkormányzat attól függetlenül, 
hogy az elfogadott költségvetés alapján sor kerül-e közbeszerzési eljárásra.  
Amennyiben év közben mégis közbeszerzés alá eső építésre vagy vásárlásra kerülne sor, a 
tervet módosítaniuk kell. A közbeszerzési értékhatár árubeszerzés vagy szolgáltatás vásárlás 
esetén nettó 8 millió forint, beruházás esetén nettó 15 millió forint. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az alpolgármester terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír   

Váltó kibocsátása   

Pénzügyi lízing megkötése   

Adásvételi szerződés megkötése 
visszavásárlási kötelezettség kikötésével   

Legalább 365 nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték  13603

Külföldi hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az Államadósság 
Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti 
betétek, és azok összege   

Összesen  13603



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (III.11.) önkormányzati 
határozata a 2015 évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a 2015. évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 
közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul 
módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ Az önkormányzati cafetéria szabályzat elfogadása.  
Előadó: Horváth Józsefné alpolgármester 

Kiegészítés: 

Az alpolgármester kérésére dr. Varga Katalin szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos 
tudnivalókat. 

Kérdés: 

Antalné Lakatos Erzsébet képviselő 

A cafetéria-juttatást terhelő járulékköltségekre kérdez rá. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a cafetéria-juttatás bruttó módon szerepel a 
költségvetésben. 
Hozzászólás nincs. 

A szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (III.11.) önkormányzati 
határozata a cafetéria szabályzat elfogadásáról.   

A képviselő-testület Beleg Község Önkormányzatának Cafetéria Szabályzatát az 
előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Tájékoztató a települési támogatásokról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

Dr. Varga Katalin aljegyző részletesen ismerteti a települési támogatásokat tartalmazó 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet, valamint a 2015. március 1. napjától 



hatályba lépő változásokat. Magyarázattal szolgál az egyes települési támogatásokhoz, 
ismerteti a jogosultsági feltételeket. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az alpolgármester megköszöni az aljegyző asszony részletes tájékoztatóját, javasolja a 
tájékoztató elfogadását. 

Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (III.11.) önkormányzati 
határozata a települési támogatásokról szóló tájékoztatóval kapcsolatban.   

A képviselő-testület a települési támogatásokról szóló aljegyzői tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek 

a) Támogatási kérelmek 

Az alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy két támogatási kérelem érkezett, az 
egyik a Kaposvári Hallássérültek Sport Egyesületétől, a másik pedig a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetségének Somogy Megyei Szervezetétől.  
Az alpolgármester javasolja a kérelmek elutasítását, mivel a jelenlegi pénzügyi helyzet nem 
teszi lehetővé támogatás nyújtását. 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (III.11.) önkormányzati 
határozata a támogatás elutasításáról.   

A képviselő-testület a Kaposvári Hallássérültek Sport Egyesületétének támogatási 
kérelmét elutasítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (III.11.) önkormányzati 
határozata a támogatás elutasításáról.   

A képviselő-testület a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei 
Szervezetének támogatási kérelmét elutasítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b)  Egyéb téma 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy a jelenleg közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 40 fő, milyen 
programban dolgozik. Felhívja a figyelmet az árkok tisztítására, valamint a földutak 
rendbetételére. Véleménye szerint a rendbetételbe be kellene vonni azokat is, akik tönkre 
teszik az utakat. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

A kérdésre elmondja, hogy jelenleg a START közmunkaprogram keretében foglalkoztatják az 
embereket, 100 %-os támogatással. A program keretében sor kerül az árkok és átereszek 
tisztítására, valamint a földutak rendbetételére is. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Megjegyzi, hogy az önkormányzat számára megoldást jelentene, ha vállalkozót bízna meg a 
földutak rendbetételére, azonban ez költséggel járna. A jövőben a földadó nyújtana 
lehetőséget a bevételek növelésére. 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, az alpolgármester megköszöni a megjelenést, a 
közmeghallgatásos ülést berekeszti. 

Kmf. 

Tamás Csaba              Veszner József 
polgármester                  címzetes főjegyző 


