
J e g y z ő k ö n y v  

KészültBeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június29.-én, a 
Községházán13 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvánosüléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Bélaképviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 
meghívottak közül dr. Varga Katalin aljegyző. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Anapirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ Egyéb ügyek. 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 
tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzik el. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkülelfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2015. (VI. 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 beszámol arról, hogy a közmunkaprogramok folyamatosak, folyik a község 
karbantartása és szebbé tétele. Elmondja, hogy a 0119 helyrajzi számú, önkormányzati 
tulajdonú ingatlan eladásra került, az 1,2 millió forint összegű vételárat a vevő már 
átutalta.Emlékezteti a testületi tagokat, hogy pályázatot nyújtottak be az iskola előtti 
csomópont, a Széchenyi és Rákóczi utcát összekötő út, valamint az óvoda felújítására, 
augusztusra várható döntés.Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Kultúrház felújításához 
kapcsolódó 3,1 milliós számla elutalásra került. A Start közmunkaprogram keretében 980 ezer 
forint plusz ÁFA-át nyert az önkormányzat pótkocsi beszerzésére. A polgármester által 
kinézett, jó állapotú pótkocsi 120.000 Ft-al többe kerülne, mint az erre elnyert összeg. Kéri a 
testületi tagokat, hogy biztosítsák a 120.000 Ft összeget a pótkocsi megvásárlására. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata a pótkocsi megvásárlásához szükséges összeg biztosításáról. 

A képviselő-testület a Start közmunkaprogram keretében megvásárlásra kerülő pótkocsi 
vételárához a 120.000 Ft összeget, a tartalék terhére biztosítja. 



#  3

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Kérdések és hozzászólások: 

Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy a Techno-TelKft.-vel az önkormányzat köt szerződést, vagy a kábel TV-t 
üzemeltető cég. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, a Techno-TelKft.-vel felmondta a szerződést 
az Automatica Kkt. A Techno-Tel Kft. fejleszteni szeretne, ezért kérte, hogy az önkormányzat 
adja bérbe a víztornyot. De erről már született döntés. 

Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy az önkormányzat már kilépett-e már az informatikai társulásból. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselőt tájékoztatja a korábbi önkormányzati döntésekről. Elmondja, hogy a jelenlegi 
szolgáltató 9 éve nem fejlesztett semmit. Véleménye szerint, illetve a testület döntése szerinti 
is, a községnek a fejlődés útjára kell lépnie. A jelenlegi rendszer azonban nem alkalmas a 
fejlesztésre. Ezért Beleg és Nagybajom kilépett az informatikai társuásból. 

Egyed Béla képviselő 

Megjegyzi, hogy szerinte a Lát-Sat Kft. sem különb pl. a csatornakiosztás területén. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy Beleg az optikai kábelben tulajdonos 1/6-od részben. A döntésre azért volt 
szükség június 30-ig, mert a társulásból való kilépést fél évvel előtte kell jelezni. Nem biztos, 
hogy új szolgáltató lesz, mivel mindenkinek lesz lehetősége pályázni a közbeszerzési 
eljárásban. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester kérésére dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy az önkormányzat 
költségvetését negyedévente módosítani kell. A képviselő-testület által hozott döntések 
kerültek bedolgozásra, illetve ezekkel módosult a költségvetés. Kiemeli a kutasi általános 
iskola 30.000 Ft összegű támogatását, az ingatlan eladásából származó 1,2 millió Ft összegű 
bevételt, a közmunkaprogramok miatt szükséges módosítást, valamint a nyári 
gyermekétkeztetésre elnyert összeget. 

Kérdések: 

Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy a játszótéri tartozás fenn áll-e még. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy a kormány rendkívüli támogatást nyújtott a játszótéri üggyel kapcsolatban 
lévő önkormányzatoknak, tehát a tartozás visszautalásra került. 

Mivel más hozzászólás nem  hangzott el a polgármester az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2015. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló  
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8/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester kérése dr. Varga Katalin aljegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a 2013. 
évben elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot két évente felül kell vizsgálni. Kéri a 
testület tagjait, hogy állapítsák meg az esélyegyenlőségi programban szereplő adatok 
pontosításának, azaz a felülvizsgálatnak a szükségességét. 

Kérdések és hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy mi az esélyegyenlőségi program lényege, mit tartalmaz ez. 

Dr. Varga Katalin aljegyző 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy öt célcsoportot emel ki a program, ezek 
elemzését, illetve a községben élők helyzetét mutatja be. Feltárja a problémákat és intézkedési 
terveket fogalmaz meg ezzel kapcsolatban. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Az esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban megjegyzi, hogy aki nem akarja, azon nem 
lehet segíteni. 

Egyed Béla képviselő 

Egyet ért az alpolgármester által elmondottal és hozzáteszi, hogy akin segít az önkormányzat, 
az már dolgozni sem akar. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja, hogy a testület állapítsa 
meg a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának szükségességét. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2015. (VI. 26.) 
önkormányzati határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 
szükségességéről. 

1. Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint, a 2013. 
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november 28. napján elfogadott Beleg Község Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját megvizsgálta és megállapította, hogy felülvizsgálata 
szükséges. 

2. A program felülvizsgálatának és annak módosításának határideje: 2015. augusztus 
31. 

3. A felülvizsgálatot és a módosítást követően a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 
képviselő-testület 2015. szeptember 30. napjáig határozattal fogadja el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 
A polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a közszolgáltató megküldte a módosítandó 
rendelkezéseket, melyeket be kellene építeni az önkormányzati rendeletbe. A jogszabályi 
változásnak megfelelően a közszolgáltatási szerződés is módosulna.  
Elmondja, hogy még nem sikerült megküldeni a szerződésmódosítást, de a következők fognak 
bele kerülni:  

- az önkormányzat vállalja, hogy rendeletében szabályozza, hogy a nem 
rendeltetésszerű használata során tönkrement, a közszolgáltató tulajdonát képező 
edények cserekori beszerzési értékét az ingatlanhasználó a közszolgáltató részére 
megtéríti; a szerződés megszűnésekor az önkormányzat köteles gondoskodni az 
edények hiánytalan, a használati idővel arányos átlagos használati állapotban 
sérülésmentesen kitisztítva történő visszaszolgáltatásáról, vagy azok értékének 
megtérítéséről; visszaszolgáltatás esetén az edényeket a használati idővel arányos 
átlagos használtsági állapotban, sérülésmentesen, kitisztítva kell az önkormányzatnak 
a közszolgáltató telephelyére szállítani. 

- a közszolgáltató biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést 2 db 3 frakciós (papír, 
műanyag, üveg) hulladékgyűjtő szigeten, valamint a hulladék-gyűjtő szigetek szállítási 
naptár szerinti ürítését. Ennek fedezete a közszolgáltatási díj. 

A polgármester kéri a testület tagjait, hogy hatalmazzák fel a szerződésmódosítással 
összefüggő intézkedések megtételére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
módosításáról. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jogszabályi változásoknak 
megfelelő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzati rendelet, a házhoz menő elkülönített 
hulladékgyűjtésre vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki. 

Kérdések és hozzászólások: 
Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy az eltörött szemetest cserélik-e. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy amennyiben a közszolgáltató okozta a kárt, 
köteles az edényzetet kicserélni. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy nagyon sokan érdeklődnek a községben a 60 literes kuka iránt.  

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy a 60 literes edényzet kötelező bevezetése 2016. január 1. napjától valósul 
meg. 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a települési szilárd 
hulladékra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés:  

A polgármester elmondja, hogy a települési szilárd hulladékra vonatkozó önkormányzati 
rendelet módosul a házhoz menő elkülönített hulladék gyűjtésre vonatkozó szabályokkal. 
Ennek egyik pontja, hogy amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten 
gyűjtött hulladék kerül elhelyezésre, a közszolgáltató felszólítja az ingatlanhasználót.  
Ha az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal megsérti a hulladékgyűjtés 
szabályait és ezt a közszolgáltató észleli, a közszolgáltató ezt jelzi a jegyző részére, és 
egyidejűleg kezdeményezi közösség elleni magatartás vétsége miatt bírság kiszabását. Tehát 
ezzel ki kell egészíteni az önkormányzati rendeletet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 
következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének következményeiről 

szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

6./ Egyéb ügyek. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy mi van az edzőteremmel. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy a kultúrházban található edzőterem fel van újítva, de jelenleg csak székek 
tárolására használják. A lehetőség adott, de gépek nincsenek az edzőteremben, ugyanis a 
meglévő gépek már tönkre mentek. Véleménye szerint, ha eddig nem vették birtokba az 
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edzőtermet, akkor már nem is kellene, mivel ha a Kultúrház felújítása folytatódhatna, akkor a 
könyvtárat a jelenlegi edzőterembe lehetne költöztetni. Majd a „Jónás-ház” felújítása esetén, a 
könyvtár oda költözhetne át. 

Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy a „Jónás-házba” csak a könyvtár lenne-e a felújítást követően. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy a könyvtáron kívül egyéb nem igazán férne be, de még tárolásra alkalmas 
lenne. A tárolásnál azonban az őrzésre oda kellene figyelni. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy a községben az utóbbi időben elszaporodtak a kutyás sétáltatások. Kíváncsi 
lenne, hogy hány kutya van beoltva, mert szerinte nagyon kevés. Véleménye szerint kellene 
tenni valamit a kóbor és beoltatlan kutyák ellen. 

Tamás Csaba polgármester  

A képviselő felvetésére válaszolva elmondja, hogy folyamatos az intézkedés a kutyák ellen, 
de szinte semmi értelme. A rendőrök is szabnak ki bírságot kutyával való veszélyeztetés 
címén, és ő is folyamatosan jár a faluba. 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, azülést 
berekeszti. 

Kmf 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester aljegyző


