
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a 
Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános 
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 jegyző. 

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 115/2015. (X. 12.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Háziorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ Szociális célú tűzifa megvásárlása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Magánszemélyek kommunális adójának visszavezetése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

1./ Háziorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület, hogy a kutasi háziorvos ez idáig megbízási 
szerződés alapján látta el tevékenységét Belegben. Azonban a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő forma a feladat-ellátási szerződés. Elmondja, hogy a részletkérdések nem változtak, 
az önkormányzat ugyanúgy térítésmentesen biztosítja a háziorvosnak a helyet és ugyanúgy az 
önkormányzat fizeti az orvosi rendelő közüzemi számláit. Tehát ez a feladat-ellátási szerződés 
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csak formalitás, azonban jelenleg ez a szabályos szerződéses forma. Javasolja, hogy a testület 
a feladat-ellátási szerződést hagyja jóvá. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2015. (X. 12.) 
önkormányzati határozata feladat-ellátási szerződés elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Persovits Gyula egyéni 
vállalkozó háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést az előterjesztés szerint 
jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Szociális célú tűzifa megvásárlása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy az önkormányzat a korábbi 
években is a Sefag Zrt.-től vásárolta meg a szociális célú tűzifát. Elmondja, hogy a cég 
megküldte ajánlatát a fára vonatkozólag, eszerint 15.000 Ft/m3 + ÁFA egységáron tudja 
biztosítani a tűzifát az önkormányzatnak. Javasolja, hogy az önkormányzat a szociális célú 
tűzifavásárlást a Sefag Zrt.-vel bonyolítsa le, illetve a ténylegesen elnyert tűzifa mennyiségre 
vonatkozóan kössön szállítási szerződést is a céggel. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet képviselő 

Megjegyzi, hogy nagyon drága a tűzifa. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy a tűzifa ára országosan annyi, amennyit a Sefag Zrt. ajánl. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy jó lenne, ha maradna a szociális célra kapott központi bevételből az év 
végére, mert ki lehetne egészíteni a tűzifa juttatást. Véleménye szerint módosítani kellene a 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet úgy, hogy mindenki részesüljön 
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tűzifában. Javasolja, hogy az önkormányzati rendelet egészüljön ki a természetbeni 
juttatásként igényelhető tűzifa támogatással. A támogatás igénybevételének feltétele lenne, 
hogy minden olyan lakóház kapjon 1 m3 tűzifát, amely ingatlanban élő személyek közül senki 
nem részesült a szociális célú tűzifa támogatásból. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester elsőként a szociális célú tűzifa 
beszerzését bocsátja szavazásra. A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2015. (X. 12.) 
önkormányzati határozata szociális célú tűzifa beszerzéséről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatására biztosított tűzifavásárlást a Sefag Erdészeti és Faipari Zrt.-vel 
bonyolítja le. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ténylegesen elnyert szociális célú 
tűzifa mennyiségre tekintettel a Sefag Erdészeti és Faipari Zrt. Lábodi 
Vadászerdészetével a szállítási szerződést aláírja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
alpolgármesteri javaslatot bocsátja szavazásra. A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2015. (X. 12.) 
önkormányzati határozata módosítási javaslatról. 

1./ A képviselő-testület egyet ért a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, 
alpolgármester által javasolt módosításával. 

2./ A testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosításának tervezetét készítse el, és 
terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: következő tervezett testületi ülés 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

3./ Magánszemélyek kommunális adójának visszavezetése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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Tamás Csaba polgármester véleménye szerint meg kellene szüntetni a magánszemélyek 
kommunális adója alóli mentességet, tehát vissza kellene vezetni ezt az adóformát 10.000 Ft 
összegben.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

A polgármester felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a javaslatot csak abban az esetben 
támogatja, ha szociális juttatás címen több támogatást kap a lakosság.  

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy nagyon sok az adó kintlévőség, a hátralék. Nagyon fontos lenne az 
eredményesebb behajtásra törekednie az ügyintézőknek. 

Tamás Csaba polgármester 

Véleménye szerint mindenképpen vissza kellene vezetni a kommunális adót, mivel 
semmilyen más bevétele nincs az önkormányzatnak. Ez lenne az egyetlen lehetőség arra, 
hogy önerővel rendelkezzen, egy esetleges pályázat elnyerése során. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Felveti, hogy ne 10.000 Ft összegben, hanem 5.000 Ft összegben vezessék vissza a 
kommunális adót. 

Tamás Csaba polgármester 

Véleménye szerint így is csökkenne az adó összege, mivel 15.000 Ft volt a mentesség 
megadása előtt. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint tudatosítani kellene az emberekben, hogy azért vezeti vissza az 
önkormányzat a kommunális adót, hogy szociális juttatás címen többet tudjon visszaadni. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy lakossági tájékoztató formájában ki fogja küldeni az embereknek a 
kommunális adó alóli mentesség megszüntetésének okát. Véleménye szerint biztosan lesz 
olyan, aki ezt nem fogja megérteni, de a falu egészének érdekeit kell a testületnek figyelembe 
venni. Fontos, hogy legyen olyan bevétele az önkormányzatnak, amit nem vesz el az állam. 
Javasolja, hogy 2016. január 1. napjától az önkormányzat szüntesse meg a magánszemélyek 
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tulajdonában lévő, életvitelszerű tartózkodásra szolgáló lakás kommunális adó alóli 
mentességét. Javasolja továbbá, hogy a magánszemélyek kommunális adójának mértéke 
egységesen 10.000 Ft legyen. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2015. (X. 12.) 
önkormányzati határozata módosítási javaslatról. 

1./ A képviselő-testület 2016. január 1. napjától a magánszemélyek tulajdonában lévő, 
életvitelszerű tartózkodásra szolgáló lakás kommunális adó alóli mentességét 
megszünteti.  

2./ A testület egyet ért abban, hogy 2016. január 1. napjától a magánszemélyek 
kommunális adójának mértéke egységesen 10.000 Ft legyen. 

2./ A testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosításának tervezetét készítse el, és 
terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: következő tervezett testületi ülés 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

4./ Egyéb ügyek. 

Az egyéb ügyek napirenden belül más téma nem hangzott el. 

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

Kmf 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


