
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 23.-án a 
Községházán 8 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. 

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

Távol maradt: Egyed Béla képviselő, igazoltan. 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (III.23.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Kereset benyújtása a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Működési hitel felvétele. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

1./ Kereset benyújtása a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Miniszterelnökség a 
játszótér építése ügyében benyújtott fellebbezéseiket elbírálta, az elsőfokú határozatokat 
helybenhagyta. Emlékeztet rá, hogy a 4354-2/2014. ügyszámon a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 208/1401/347/17/2009. számú határozata, míg 4354-3/2014. 
ügyszámon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 208/1401/347/16/2009. számú 
határozata ellen nyújtottak be fellebbezést. A fellebbezéseket a Miniszterelnökség a JHÁT-JF/
168/2 (2015) és a JHÁT-JF/169/2 (2015) számú határozataival elutasította, az elsőfokú 
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döntéseket helybenhagyta. 

Tekintettel arra, hogy a határozatok értelmében az önkormányzatnak 5.939.267 Ft 
jogosulatlanul igénybevett támogatást és 2.621.284 Ft kamatát kellene visszafizetni, javasolja 
jogszabálysértésre hivatkozva kereset benyújtását az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz. Tekintettel arra, hogy az elsőfokú döntéseket helybenhagyó határozatok a közlés 
napján jogerőssé és végrehajthatóvá váltak, szükségesnek tartja a végrehajtás felfüggesztését 
is kérni a bíróságtól. 

Javasolja, hogy a testület értsen egyet Dr. Dezső László ügyvéd megbízásával, aki a két 
megbízást 50-50 ezer forint plusz ÁFA összegért vállalja.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az elhangzott javaslatot bocsátja szavazásra és a testület azt 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (III.23.) önkormányzati 
határozata ügyvédi megbízásról. 

1. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogszabálysértésre hivatkozva 
keresetet nyújt be Miniszterelnökség a JHÁT-JF/168/2 (2015) és a JHÁT-JF/169/2 
(2015) számú határozatai ellen az illetékes Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz. Az önkormányzat perbeli képviseletével, Dr. Dezső László (7500 
Nagyatád, Baross Gábor u. 11. Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 632235) ügyvédet 
bízza meg. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi megbízási szerződés 
megkötésére, aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester a működési hitel felvételének ügyében tájékoztatja a testület tagjait, hogy 
ahhoz a kormány előzetes jóváhagyására van szükség. Az adósságot keletkeztető 
jogügyleteket március 16.-ig kellett jelezni a Magyar Államkincstárnak, mely természetesen 
nem minősül engedélykérelemnek. Tekintettel arra, hogy az előzetes bejelentéshez szükség 
volt a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettsége arányának bemutatására, a költségvetési rendelet 17. melléklete került 
benyújtásra, melyről külön határozat is született. A melléklet hiányos adatokkal került 
elfogadásra, tekintettel arra, hogy az államháztartási törvény úgy rendelkezik, hogy be kell 
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mutatni a tárgyévet követő 3 év adatait, arányait, az elfogadott rendelet melléklete viszont 
csak a 2015 év bemutatását tartalmazta. Javasolja a 17. melléklet külön határozattal történő 
megállapítását, majd a módosító rendelet elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester elsőként a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát bemutató melléklet elfogadására 
vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. A testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015.(III. 23.) önkormányzati 
határozata a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek 
arányáról.  

A képviselő-testület a  saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 
kimutatást  a 2015. évi költségvetés 17. mellékletnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja 
el. 

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

Adatok eFt-
ban

Saját bevételek 2016. év 2017. év 2018. év

Helyi adóból és települési adóból származó 
bevétel 3450 3450 3450

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

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 836 836 836

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

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 420 420 420

Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés    

Összesen 4706 4706 4706

Adatok e Ft-
ban
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A határozathozatalt követően a polgármester a módosító rendeletet bocsátja szavazásra. A 
módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét 
képező következő rendeletet: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 8/2015. (III. 16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

3./ Működési hitel felvétele. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester az előző napirendi pontokhoz is kapcsolódóan javasolja, hogy a testület értsen 
egyet egy 5 éves futamidejű, 7 millió forint összegű működési hitel felvételével. Elmondja, 
hogy a hitel felvételére csak a kormányzati engedély birtokában lesz lehetőségük. Indokát 
abban jelöli meg, hogy a játszótér építésével kapcsolatban több, mint 8 millió forint, a 
szociális és gyermekjóléti támogatásoknál több mint 5 millió forint visszafizetésére kötelezték 

Adósságot keletkeztető ügyletek

2016. év 2017. év 2018. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása    

Hitelviszonyt megtest. 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    

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

Összesen    
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az önkormányzatot. Amennyiben nem kapnak működőképesség megőrzését szolgáló 
támogatást, hitel nélkül nem tudják biztosítani a kötelező feladatok ellátását. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Arra hívja fel a figyelmet, hogy megjelent az önkormányzatok működőképességének 
megőrzésére vonatkozó pályázati felhívás, indítványozza a támogatási kérelem mielőbbi 
benyújtását. 

A polgármester a támogatási kérelem benyújtását ígérve a működési hitel felvételére 
vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (III.23.) önkormányzati 
határozata működési hitel felvételéről. 

A képviselő-testület egyetért egy 5 éves futamidejű, 7.000.000 Ft összegű működési 
hitel számlavezető banknál történő felvételével. A hitelfelvételre csak a kormányzati 
engedély birtokában kerülhet sor. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

Tamás Csaba polgármester 

Beszámol arról, hogy a jegyzővel tárgyalást folytattak Kutas község tisztségviselőivel annak 
érdekében, hogy a várhatóan a belegi óvodában el nem helyezhető óvodáskorú gyermekek 
nevelését az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében a kutasi óvodában biztosítsa. 
Tájékoztat a pályázati lehetőségről, annak realitását viszont megkérdőjelezi, mivel 
előreláthatóan a gyermeklétszám következő évekbeli alakulása azt egyértelműen nem 
támasztja alá. A kutasi elhelyezés mellett szól az a tény is, hogy az óvodából kikerülő 
gyermekek a kutasi iskolában kezdik meg tanulmányaikat. Tájékoztat arról is, hogy a 
gyermekek kisérését Belegnek kell megoldania, amit tudnak is teljesíteni. 

Kérdések: 

Antalné Lakatos Erzsébet kérdésére válaszolva a polgármester elmondja, hogy az érintett 
szülőkkel megpróbálják megértetni a helyzetet, de az idő rövidsége miatt más megoldás nem 
is kínálkozik. Tájékoztat arról is, hogy a szakhatóságokkal egyeztetve az iskolások 
étkeztetését a közösségi házban oldják meg, így az óvodában az étkezdét is csoportszobává 
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tudják átalakítani, ami lehetővé teszi a magas csoportszám miatti bontást, elkülönített 
kiscsoportos foglalkoztatást is. 

Hozzászólások: 

Veszner József címzetes főjegyző 

Kiegészítve a polgármester által elmondottakat arról is tájékoztat, hogy megtárgyalták a 
vásárolt élelmezéssel kapcsolatos teendőket is. Fontosnak tartja, hogy az iskoláskorú 
gyermekek esetében a kutasi élelmezésvezető mellett a helyi önkormányzat által fenntartott 
óvodában is naprakészen nyilván legyen tartva az étkeztetés, ugyanis a gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos támogatásról az önkormányzatnak kell elszámolnia.  

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

Kmf. 

 Tamás Csaba Veszner József 
 polgármester címzetes főjegyző


