
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29.-én, a 
Községháza házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános 
üléséről.  
 
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária és 
Antalné Lakatos Erzsébet képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Szabó 
Gáborné a Belegi Pitypang Óvoda vezetője, Benczéné Bogárdi Judit Andrea a KKSZGYSZ 
vezetője és dr. Varga Katalin aljegyző. 
 
Távol (igazoltan): Egyed Béla 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 44/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 
 
Napirendi pontok: 
 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.  

Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
3./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  

Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása. 

Előadó: KKSZGYSZ Kutas, dr. Varga Katalin aljegyző  
 
5./ Önköltségszámítási szabályzat elfogadása. 
     Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
6./ Közművelődésről szóló rendelet módosítása. 
     Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
7./ A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  

Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
8./ Az óvodai felvételi körzet meghatározása. 
     Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
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9./ Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
10./ Gyermekétkeztetésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása. 
     Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
11./ Vevőkijelölés külterületi ingatlanra. 
     Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
12./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
13./ Az avar és kerti hulladék kezeléséről, égetéséről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
14./ A Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása 

Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
15./ Egyéb ügyek. 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2015. (IV. 29.) 
önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű 
megszüntetésével elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 

b) Két ülés közti tevékenység. 
 
A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Kiemeli, hogy 
megkezdődött a közmunkaprogram 40 fővel, dolgoznak a falu szebbé tétele érdekében. 
Valószínűsíti, hogy lesz lehetőség pályázni a „Jónás-ház” felújítására, a pályázati 
lehetőségeket folyamatosan figyelik.  
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Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
Kiemeli az önkormányzat által indított pert a játszótéri pályázattal kapcsolatban. Elmondja, 
hogy a hírek szerint a Kormány az ügyvédi költségeket is megtéríti az önkormányzatnak.  
 
Tamás Csaba polgármester 
 
A játszótéri pályázattal, illetve az önkormányzatok ezzel kapcsolatos megsegítésével 
összefüggésben elmondja, hogy ezt az egészet úgy dokumentálták, hogy a polgármesterek és 
a testületek szolgáltattak hibás adatokat. Ennek ellenére a Kormány volt olyan kegyes, hogy 
kisegíti az önkormányzatokat. Kicsit keserű a szájíze ezzel kapcsolatban, sértőnek találja, 
hogy a kifelé történő kommunikáció nem a lényegről beszél. Az önkormányzatokat festették 
le bűnözőnek, holott ez nem így van. A Kormány megsegített 140 önkormányzatot, tehát ő 
jött ki ebből jól. 
 
Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2015. (IV. 29.) 
önkormányzati határozata a két ülés közit tevékenységről. 
 
A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési beszámolót, melyet a testület 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot 
hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2015. (IV. 29.) 
önkormányzati határozata az óvodai beszámolóról. 
 
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 
 
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  

11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

 
3./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. (IV. 29.) 
önkormányzati határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 
 

1. A képviselő-testület a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja.  

2. A testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása. 
Előadó: Benczéné Bogárdi Judit Andrea családgondozó és dr. Varga Katalin aljegyző  
 
Benczéné Bogárdi Judit Andrea családgondozó az írásos előterjesztés kiegészítve elmondja, 
hogy 2015-ben is terveznek három napos nyári tábort, a Petesmalmi vidraparkba szeretnének 
kirándulást szervezni a gyermekeknek. Egyúttal kéri az önkormányzat támogatását. 
 
Dr. Varga Katalin aljegyző az írásos előterjesztést összefoglalja, és kiemeli az önkormányzat 
által nyújtott támogatásokat. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (IV. 29.) 
önkormányzati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 
 
A képviselő-testület a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
5./ Önköltségszámítási szabályzat elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Az aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy az önköltségszámítási szabályzat a számviteli 
tárgyú szabályzatok részét képezik. A jogszabályoknak való megfelelés érdekében 
mindenképpen szükség van arra, hogy az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások fejében 
kapott ellenérték, számításon, azaz az önköltségszámítási szabályzaton alapuljon. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja az önköltségszámítási szabályzat elfogadását. 
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2015. (IV. 29.) 
önkormányzati határozata az önköltségszámítási szabályzat elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület az önköltségszámítási szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
6./ A közművelődésről szóló rendelet módosítása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
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A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy pontosítás miatt volt szükség a rendelet 
módosítására.  
A hatályos önkormányzati rendelet közművelődési intézményről „beszél”, de a községben 
közösségi színtér működik, mivel a közösségi ház és a kultúrház az önkormányzat alapító 
okiratának részeként szerepel. A költségvetési finanszírozás igénybevételének való megfelelés 
érdekében a közösségi színtér és a könyvtár nyitva tartását is módosítani kellett. 
A polgármester elmondja, hogy a kultúrház esetében székeket kellene vásárolni, jó lenne, ha 
5.000-6.000 Ft összegben tudnának egy széket venni, legalább 100 darabra lenne szükség.  
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
A közösségi színtér használati díjára vonatkozóan elmondja, hogy véleménye szerint a civil 
szervezetek esetében biztosítani kellene a díjmentes használatot. Idéz a Mötv.-ből, arra utal, 
hogy az önkormányzatnak feladata a helyi szerveződések támogatása. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
A községben alakult egy civil szervezet kb. 3 éve, azzal a címszóval, hogy az 
önkormányzatnak kötelezettsége lesz a szervezettel kapcsolatban. Nem jött létre az 
önkormányzat és a civil szervezet között együttműködési megállapodás. Elmondja, hogy aki 
használja az épületet, használati díjat köteles fizetni. 
 
Mivel más hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a rendelet elfogadását. 
 
A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 
 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló  

18/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
7./ A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
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Szabó Gáborné a belegi óvoda vezetője elmondja, hogy az óvoda maximális férőhelye 30 fő. 
A gyermeklétszám úgy alakul, hogy 6 gyermeknek szeptembertől Kutasra kell járnia óvodába. 
Év közben pedig még 3 gyermek lesz óvodaköteles. Jelenleg nem tudja, hogy a 3 gyermekkel 
mi lesz, de ha a jogszabály engedi, akkor mentességet kapnak az óvodába járás alól. Ennek 
még utána fog nézni. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Elmondja, hogy majd ha aktuális lesz, eldöntik, hogy mi lesz a 3 gyermek sorsa, meg fogják 
ezt beszélni. Tájékoztatja a testületet, hogy a Kutasra járó 6 gyermeket reggel és délután is 
kísérni fogja egy személy, olyan személy, akit minden szülő elfogad. 
 
Szabó Gáborné óvoda vezető 
 
Elmondja, hogy a beszoktatás általában egy hét, tehát abban az egy hétben természetesen a 
szülők is mennek a gyermekekkel. 
 
A polgármester javasolja, hogy a testület a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát kettőben határozza meg. 
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
határozata a 2015/2016. évben indítható óvodai csoportokról.  
  
1. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvodában a 
2015/2016.-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számát egyben határozza meg.  
 
2. A képviselő-testület engedélyezi a maximális létszám 20 %-kal történő átlépését. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
8./ Az óvodai felvételi körzet meghatározása. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja az óvodai felvételi körzet meghatározását. 
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Belegi Pitypang Óvoda 
fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvoda felvételi körzetét alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
 A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda beíratási körzetét úgy határozza 

meg, hogy az megegyezik Beleg község közigazgatási területével. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

 
 
9./ Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Major Mária képviselő 
 
Megjegyzi, hogy a feladat-ellátási szerződés öt évre szól, de ha az általános iskolába 
átkerülnek az óvodások, akkor az nem öt évre fog szólni. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
A képviselő felvetésére reagálva elmondja, hogy amennyiben aktuális lesz, a feladat-ellátási 
szerződés módosításra fog kerülni. 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
Elmondja, hogy a hírek szerint szeptembertől ingyenes lesz az óvodai étkezés, és felmerül 
benne a kérdés, hogy akkor az önkormányzatnak nem kell fizetnie. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Elmondja, hogy véleménye szerint az önkormányzatnak ugyanúgy kell majd fizetnie, de 
valószínű, hogy a normatívába fog beépülni a központi támogatás. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a feladat-ellátási szerződés 
jóváhagyását. 
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
határozata a feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. 
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1. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 
Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületével, a Beleg községben lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a maximális létszámot meghaladó 
számú óvodás korú gyermekek óvodai ellátására. 

2. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kutas Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületével kötendő feladat-ellátási szerződést az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában jóváhagyja, és felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
10./ Gyermekétkeztetésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja a gyermekétkeztetésre vonatkozó megállapodás jóváhagyását. 
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
határozata a gyermekétkeztetésre vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról. 

 
1. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetésre 

vonatkozóan megállapodást köt Kutas Község Önkormányzata Képviselő-
testületével, a belegi oktatási-nevelési intézmények esetében a gyermekétkeztetés 
biztosítására. 

2. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kutas Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületével kötendő megállapodást az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal és formában jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
11./ Vevőkijelölés külterületi ingatlanra. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a belegi 0119 helyrajzi számú szántóra 
1.200.000 Ft összegű vételi ajánlat érkezett. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester javasolja, hogy Somogyi Lajosné vevőnek történő kijelölését, és a vételi 
ajánlat elfogadását. 
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
határozata külterületi ingatlan értékesítéséről.   

 
1./ A képviselő-testület a lefolytatott pályázati eljárás alapján Somogyi Lajosné 8716 
Mesztegnyő, Sósgát puszta 0225. szám alatti lakós jelöli ki vevőül a belegi 0119  hrsz-
ú, szántó művelési ágú, 1 ha 2254 m2 területű külterületi ingatlan vevőjéül. A vételi 
ajánlat elfogadásával a testület a 0119 hrsz-ú ingatlan eladási árát 1.200.000 Ft-ban 
állapítja meg. A vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni.  
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testületi döntésnek megfelelő 
tartalmú szerződés megkötésére, az önkormányzati hirdetőtáblán történő közzétételi 
kérelem benyújtására.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

A polgármester a döntés meghozatalát követően javasolja, hogy a vételre meghirdetett 
zártkerti ingatlanokat külön-külön értékesítse a testület. 
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
határozata zártkerti ingatlanok értékesítéséről.   
 
A képviselő-testület a 17/2015. (II.10.) önkormányzati határozatát úgy módosítja, hogy 
a meghirdetett feltételek mellett lehetővé teszi az ingatlanok külön-külön történő 
értékesítését is. Az ingatlanok minimális eladási árát négyzetméterenként 80 Ft-ban 
határozta meg a testület. A meghirdetett ingatlanok az alábbiak: 
 
Hrsz  Művelési ág   Terület (m2) 
 
420  Rét      356 
601  Szántó    1839 
625  Szántó    1858 
626  Szántó    1813 
640  Szántó    1622 
669  Szántó    3598 
743  Szántó    1641 
757  Kert    1301 
758  Kert    1246 
761/2  Kert       552 
764  Kert, községi mintatér 1093 
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774  Kert      962 
776  Kert        571 
779  Kert      907 
792  Szántó    2141 
799  Kert    1305 
805/1  Kert       844 
811  Kert      662 
812  Kert       697 
826  Kert       241 
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

  

 
10./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
A polgármester kérésére az aljegyző elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat 
módosítására két ok miatt került sor. Az egyik, hogy változtak az alakuló ülés összehívásának 
szabályai, a másik pedig, hogy a nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodás a felelősségi rend tekintetében módosult. 
 
A polgármester javasolja a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodás jóváhagyását. 
 
Az együttműködési megállapodás elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2015. (IV. 29.) 
önkormányzati határozata Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 
 
A képviselő-testület Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
Az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó javaslat elfogadását követően, a 
polgármester a módosító rendeletet szavazásra bocsátja. 
 
A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
13./ Az avar és kerti hulladék kezeléséről, égetéséről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
A polgármester kérésére az aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy belterületen égetni csak 
akkor lehet, ha ezt az önkormányzat rendelete lehetővé teszi. Ennek megfelelően az erre 
vonatkozó önkormányzati rendelet hatálya, nem a község közigazgatási területére, hanem a 
belterületére terjedhet ki. 
 
A polgármester a módosító rendeletet szavazásra bocsátja. 
 
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  

14/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete  

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló  

8/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
14./ A Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Az aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy a szabályzat módosítására a hivatali állomány 
megváltozása miatt volt szükség. Az önkormányzat esetében a pénzügyi ellenjegyző Sára 
Erika vezető-főtanácsos lesz, helyettese Zarka Miklósné főelőadó. Az érvényesítő pedig 
Farkasné Pallag Zsuzsánna vezető-főtanácsos. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja a kötelezettségvállalási szabályzat módosításának elfogadását. 
 
Az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadására vonatkozó javaslatot a 
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 
szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
határozata a kötelezettségvállalási szabályzat módosításáról. 
A képviselő-testület az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának módosítását 
a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
15./ Egyéb ügyek. 
 

a) A kutasi általános iskola támogatási kérelme 
 
A polgármester ismerteti a támogatási kérelmet. Elmondja, hogy három dolgozó nyugdíjba 
megy, és a búcsúztatásukhoz kérnek anyagi támogatást.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A támogatásra vonatkozó javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2015. (IV. 29.) 
önkormányzati határozata a kutasi általános iskola támogatásról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a kutasi általános iskola nyugdíjba vonuló dolgozóinak búcsúztatásához, a 
polgármesteri keret terhére.  
 
Határidő: értelem szerint 

            Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 

b) Egyéb témák 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a hivatal előtti kerítés egyre rosszabb állapotban van. 
Véleménye szerint elemeket is lehetne cserélni, ha az egész kerítés kicserélésére nincsen 
pénz. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Tájékoztatást ad arról, hogy a pályázati tervekbe a kerítés felújítása is szerepel, de ha még 
sem sikerül pályázati úton a teljes felújítás, akkor a részleges helyreállítást kell megvalósítani. 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
Elmondja, hogy négy óra után a hivatal és a közösségi ház udvarán kerékpároznak a 
gyerekek, tárva-nyitva van a kapu, és a kisajtó is. Véleménye szerint be kellene zárni a 
kapukat lánccal. 
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Tamás Csaba polgármester 
 
Igazat ad a képviselő asszonynak, figyelni fognak rá a jövőben, hogy a kapu lánccal, illetve 
lakattal be legyen zárva. 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
Megjegyzi, hogy az Ady utcai önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz is kellene kerítés. 
 
Tamás Csaba polgármester 
 
Elmondja, hogy az Ady utcai ingatlant és környezetét rendbe tartja az önkormányzat, 
rendszeresen kaszál, a kerítés kérdése azonban még nem merült fel eddig. A jövőben el lehet 
rajta gondolkodni, hogy szükséges-e. 
 
dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. április 8-án levélben 
megkereste az önkormányzatot, hogy Egyed Béla képviselőt 2015. március 10. napjával 
törölték a köztartozásmentes adózói adatbázisból. A képviselő a hiányosságait pótolta, és újra 
szerepel az adatbázisban. 
 
A képviselők az aljegyző tájékoztatását tudomásul veszik. 
 
Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 
 

Kmf 
 
 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester aljegyző 


