
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 31.-én, a 
Községházán 9 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvánosüléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária és 
Antalné Lakatos Erzsébet Terézképviselők, 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 testület4 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Anapirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadvaa következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2015. (VII. 31.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ A képviselő-testület és szervei szervezeté és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 
függelékeinek elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 1. 
függelékének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ Beleg Polgáraiért Egyesület kérésének megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 
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1./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítására azért került sor, hogy a belegi 
lakosság szélesebb rétege tudja igénybe venni a gyermekneveléshez kapcsolódó támogatá-
sokat. Ennek megfelelően a módosító rendelet-tervezetbe magasabb jövedelemhatár került 
beépítésre, valamint a 0-7 éves nem hátrányos és nem halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek jogán is jár támogatás. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 

2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2./ A képviselő-testület és szervei szervezeté és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt került sor.A települési gyermekn-
evelési támogatás kikerült a Szociális Bizottság hatásköréből, és jegyzői hatáskörbe került át. 
A polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a képviselő-testület által a bizottságra és 
a jegyzőre ruházott hatásköröket a szervezeti és működési szabályzat mellékletei rögzítik. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a szervezeti és működési szabályzat módosítását szavazásra bocsátja. 
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A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2015. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

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

3./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 
függelékeinek elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester felkéri dr. Varga Katalin aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendet. 

dr. Varga Katalin aljegyző 

Tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy a közművelődésről szóló rendelet 2015. évi 
módosításával, a rendelet két függelékkel egészült ki, melyek a közösségi házra, illetve a 
kultúrházra, valamint a könyvtárra vonatkozó használati szabályzatot tartalmazzák. Elmondja, 
hogy mivel a rendeletnek csak a melléklet szerves része, ezért a függeléket külön határozattal 
kell elfogadni. Ezt a testület elmulasztotta, ezért pótlása szükséges. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javasolja, hogy a testület a közművelődési rendelet 1. és 2. függelékét fogadja el. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2015. (VII. 31.) önkor-
mányzati határozata függelékek elfogadásáról.   

A képviselő-testület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/2014. (IX. 
5.) önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékét az előterjesztés melléklete szerint elfo-
gadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 1. 
függelékének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 
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A polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy Kormányhivatal törvényességi 
javaslatot tett, mivel egyértelművé kell tenni a közösségi színtér használati szabályzatában 
azt, hogy mely szervezetek esetében díjmentes és díjköteles a közösségi ház és a kultúrház 
használata. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére hivatkozva a polgármester javasolja, 
hogy minden bejegyzett és nem bejegyzett szervezet fizessen a használatért. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

A polgármester javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy ő már korábban is jelezte a különb-
ségtétel problémáját.  
Véleménye szerint fizessen mindenki és ne legyen vita a jövőben ezzel kapcsolatban. Így nem 
lesz diszkriminatív a szabályozás. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint teljesen jogos, hogy mindenki egyformán fizet, ezért egyet ért a pol-
gármester javaslatával. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja, hogy a testület az előterjesztés 
szerint fogadja el az 1. függelék módosítását. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének85/2015. (VII. 31.) önkor-
mányzati határozata használati szabályzat módosításáról.   

A képviselő-testület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/2014. (IX. 
5.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosítását a jegyzőkönyv melléklete sz-
erint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület, hogy a Kutasi Sporthorgász Egyesület tá-
mogatási kérelmet nyújtott be. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy minden évben támogatja 
az önkormányzat az egyesületet. Javasolja, hogy 15.000 Ft támogatást biztosítson a testület a 
horgászegyesületnek. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2015. (VII. 31.) önkor-
mányzati határozata a horgászegyesület támogatásáról. 

A képviselő-testület 15.000 Ft összegű támogatást biztosít a Kutasi Sporthorgász 
Egyesület részére, a tartalék terhére azzal, hogy az egyesület a támogatás összegével 
az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Beleg Polgáraiért Egyesület kérésének megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelent testületi tagokat, hogy a Beleg Polgáraiért Egyesület 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Ebben előadták, hogy szeretnének együttműködési 
megállapodást kötni az önkormányzattal jövőbeni célok elérése érdekében. A polgármester 
elmondja, hogy véleménye szerint nincs szükség együttműködési megállapodásra, az önkor-
mányzat külső behatásoktól mentes legyen a jövőben is. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Az egyesület kérésével kapcsolatban elmondja, hogy nem ért egyet a polgármester úrral, mert 
szerinte lehetne megállapodást kötni. Ez az egész probléma egy ellenségeskedésen alapul. Az 
egyesületnek kb. 80 tagja van, köztük ő is és véleménye szerint a község életében fontos, 
hogy legyenek programok. Ezért szeretne az egyesült némi támogatást bizonyos dolgokban. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő által elmondottakra reagálva az egyesület által szervezett „tökfesztivál” pro-
gramot részletezi, mivel a kirakott tökökből kettőt összetörtek és erre az egyesület vezetője 
azt mondta, hogy „hol van ilyenkor a polgármester”. Elmondja a folyamatos feljelent-
getéseket, amely érinti az önkormányzatot. Ismerteti a legutóbbi esetet, amikor az egyesület 
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elnöke azt mondta, hogy az önkormányzat szólt az ARTISJUS-nak, amiért az egyesület a ren-
dezvényét nem jelentette be. Emlékezteti a testületi tagokat az ÁNTSZ-nél való jelent-
getésekre is. Elmondja, hogy ha pl. az önkormányzat szervez egy nyugdíjas napot, akkor 
nincs pénzmozgás és ezt meg lehet tartani a kultúrházban. De ha már pénzmozgással járó ren-
dezvény van, akkor már vizsgálják a mosdók meglétét. Ezért nem áll jelenleg rendelkezésre a 
kultúrház. A közösségi ház azonban mindenki számára elérhető, az önköltségszámítási szabá-
lyzatnak megfelelően alkalmanként 10.000 Ft-ért. Tehát összegzi, hogy a községben senki 
nincs kirekesztve semmiből. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy egyet ért azzal, hogy legyen fizetős minden szervezet számára a helyiségek 
használata, mivel az önkormányzat jelenleg nem engedheti meg magának a bevételkiesést. Ő 
annyit szeretne kérni a polgármestertől, hogy ha az egyesület valamilyen programot szervez 
közterületen, akkor ebben legyen partner az önkormányzat. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy az egyesület elnöke napi nyolc órában gyalázza a polgármestert a boltban, 
ahol dolgozik. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy az egyesület azért alakult meg, mert amikor a képviselő-testület 15.000 Ft-ra 
emelte a kommunális adót, a közmeghallgatásos ülésen kisebb forradalom alakult ki. Erre 
reagálva a jegyző és a polgármester azt mondta, hogy jöjjön létre egy civil szervezet. Ezért 
alakult tehát meg az egyesület. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy nem kényszerítheti senki az önkormányzatot arra, hogy együttműködési 
megállapodást kössön. Leszögezi, hogy nem szimpatikus az egyesület erőszakossága. 
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a munkavédelmi hatósághoz is bejelentés érkezett az 
önkormányzat ellen, ki is jöttek ellenőrizni. Meg kell értenie mindenkinek, hogy nem a pol-
gármestert fogják személy szerint megbüntetni, ha bármilyen szabálytalanságot észlelnek, 
hanem az önkormányzatot. Hangsúlyozza, hogy több embernek személy szerint a pol-
gármesterrel van problémája. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint a falu teljes mértékben kettészakadt, és ez nagyon nagy probléma. 

Tamás Csaba polgármester 
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A képviselő által mondottakra reagálva hangsúlyozza, hogy a probléma megléte régre veze-
thető vissza. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Az egyesület tagjaként csak annyit kér, hogy amennyiben olyan programot szerveznek, amely 
közterületet érint, ezt engedje meg a polgármester. 

Mivel más hozzászólás nem hangzott el, Tamás Csaba polgármester javasolja, hogy az önko-
rmányzat egyetlen szervezettel se kössön együttműködési megállapodást sem most, sem pedig 
a jövőben. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2015. (VII. 31.) önkor-
mányzati határozata együttműködési megállapodás megkötéséről. 

A képviselő-testület úgy határoz, hogy nem köt együttműködési megállapodást a Be-
leg Polgáraiért Egyesülettel. A testület kinyilvánítja, hogy a jövőben sem kíván 
egyetlen szervezettel sem együttműködési megállapodást kötni. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Nyugati Tükör című újság 
szerkesztője többször megkereste őt, hogy interjút készíthessen vele. Ez nettó 60.000 Ft-ba 
kerülne az önkormányzatnak. Véleménye szerint nincs erre szükség, főleg most, hogy rossz 
pénzügyi helyzetben van az önkormányzat. Megkérdezi a testület tagjait, hogy mi erről a 
véleményük. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint nincs erre szükség, sokba is kerül. 

Tamás Csaba polgármester 

Megkéri a testületi tagokat, hogy nézzenek bele az újságba, hogy milyen típusú újságról is 
van szó, és döntsenek utána ebben a kérdésben.  

Tamás Csaba polgármester 



#  8

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a szemétszállító cég megkereste őt, mivel jövő augusz-
tusba jár le a közszolgáltatási szerződés. Idén döntenie kell az önkormányzatnak, annak 
érdekében, hogy a cég tudjon tervezni a jövőre nézve. Elmondja, hogy egyelőre nincs más 
lehetősége Belegnek. Kérte a cég képviselőjét, hogy jöjjön el egy testületi ülésre, ahol lehet 
majd tőle kérdezni. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy kapott-e az önkormányzat kiegészítő támogatást. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy kapott kiegészítő támogatást az önkormányzat, megkapta azt az összeget, 
amire benyújtották a pályázatot. Nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, az egyetlen 
lehetőségük a kutasi ingatlan értékesítése lenne. Kutas meg is vásárolná a belegi tulajdonban 
lévő lakást, de jelenleg nincs rá pénze. 

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

Kmf 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


