
J e g y z ő k ö n y v  

Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a 
Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária és 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül 
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 
elfogadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2015. (VI. 9.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Az informatikai társulásból való kilépés megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ Pályázat benyújtása a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Köznevelési intézmény működtetéséről való döntés. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

1./ Az informatikai társulásból való kilépés megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy van egy informatikai társulás 
Nagybajom várossal, Kutas és Szabás községekkel, és ennek tagja Beleg község is. Mivel 
nem egyeznek a vélemények a társuláson belül, Nagybajom döntött a társulásból való 
kilépésről. 
A polgármester javasolja, hogy a társuláson belüli nézeteltérések miatt, Beleg község is lépjen 
ki a társulásból. 

Kérdések, hozzászólások: 
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Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi a polgármestert, hogy a kilépés, hogy érintené a községet. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy még nem döntöttek abban a kérdésben, hogy kilépés esetén ki lenne a 
szolgáltató. A jelenlegi szolgáltatóval, az Automatica Kkt.-vel 2015. december 18.-ig meg lett 
hosszabbítva a szerződés. Ez időszak alatt kell Nagybajomnak lefolytatni a közbeszerzési 
eljárást. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi a polgármestertől, hogy nem lehetne-e megvárni a fél évet, mert így nem 
átlátható a helyzet. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Kéri a polgármestert, hogy bővebb tájékoztatást nyújtson a társulásból való kilépéssel 
kapcsolatban. 

Tamás Csaba polgármester 

A polgármester elmondja, hogy az informatikai társulás által nyújtott szolgáltatás színvonala 9 
éve nem változott, nem történt semmi fejlődés. A környező településeken már 10, 20, 30 Mb-
os internet van, Belegben pedig 1-2 Mb gyorsaságú. A jelenlegi hálózat olyan elavult, hogy 
ezt már fejleszteni sem lehetne. Emlékezteti a testület tagjait, hogy 12 évvel ezelőtt volt 
pályázati lehetőség a kábel TV szolgáltatás kiépítésére. Szabás és Beleg esetében történt meg 
a kivitelezés, községenként 50 millió Ft-ra lehetett beruházni. A jelenlegi szolgáltató vezetője 
vásárolta meg később a kiépített hálózatot, majd az Automatica Kkt. kezébe került az 
üzemeltetése a rendszernek. A fejállomás Kutason van, onnan történik a jelek leadása. De a 
lényeg, hogy 9 éve nem lett fejlesztve a rendszer.  

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi a polgármestert, hogy a jelenlegi szolgáltatóval leültek-e megbeszélni, hogy 
többet várnak el tőle. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy a jelenlegi szolgáltatónak volt lehetősége fejleszteni, de ezt nem tette. Azt 
sem teljesítette, amire ígéretet tett. Most lesz lehetősége az önkormányzatoknak váltani. 
Természetesen a jelenlegi szolgáltató is pályázhat az üzemeltetésre, számára is adott a 
lehetőség. 
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Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy ez mibe fog kerülni Belegnek. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy egy szolgáltatásról van szó, és nem 
elsősorban az önkormányzat érdeke, hogy legyen kábel TV szolgáltatás.  

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Egyet ért a polgármesterrel abban, hogy ha valaki fizet egy szolgáltatásért, akkor kapjon is 
érte valamit. 

Major Mária képviselő 

Megkérdezi, hogy a jelenlegi szolgáltató decemberig fog-e szolgáltatni. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy a jelenlegi szolgáltató, az Automatica Kkt. 2015. december 18.-ig fog 
szolgáltatni, addig szól a szerződése. A község az informatikai társulásból 2015. december 31. 
napjával lép ki, de a kilépési szándékot fél évvel előtte jelezni kell. 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a társulásból való kilépésre 
vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2015. (VI. 9.) önkormányzati 
határozata társulásból történő kilépésről.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kilép a 
Nagybajom Térségének Informatikai és Területfejlesztési Társulásából.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Pályázat benyújtása a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagjait arról, hogy Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklete alapján ez évben is lehetőség nyílik a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére vonatkozó támogatási 
igény benyújtására. Az az önkormányzat nyújthat be támogatási igényt, ahol a nem 
csatornázott területeken az ivóvíz szolgáltatás 2015. évi várható fajlagos ráfordítása 
meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket. A polgármester javasolja a pályázat benyújtását a 
Magyar Államkincstár felé, továbbá kéri meghatalmazását a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2015. (VI. 9.) önkormányzati 
határozata támogatási igény benyújtásáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás 
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

Határidő: 2015. július 8. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Köznevelési intézmény működtetéséről való döntés. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester kérésére dr. Varga Katalin aljegyző tájékoztatja a testület tagjait, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény 76. § (4) bekezdése értelmében az a települési 
önkormányzat, amelynek illetékességi területén az önkormányzat tulajdonában lévő épületben 
működik az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a 
helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig nyújtja be a 
nyilatkozatát arról, hogy a működtetői feladatokat szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a 
működtetői feladatokat nem vállalja. 

A polgármester javasolja a működtetői feladatok nem vállalására vonatkozó döntés 
meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (VI. 9.) önkormányzati 
határozata a köznevelési intézmény működtetéséről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő –testülete kinyilvánítja, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, az illetékességi 
területén lévő, saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézményi feladatok ellátását szolgáló – ingó és ingatlan 
vagyon működtetését 2015. szeptember 1. napjától nem vállalja.  

Határidő: 2015. június 15. 
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 aljegyző


