
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 26.-án, a 
Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, 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 120/2015. (X. 26.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ A Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület, hogy 2016. január 1. napjától megváltozik a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátási szerkezete. Ennek megfelelően került sor a 
Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítására. 
Elmondja, hogy a módosított megállapodás Beleg vonatkozásában kizárólag a szociális 
étkezést és a házi segítségnyújtást tartalmazza. Javasolja, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező társulási megállapodást a képviselő-testület fogadja el. 

Kérdés nincs. 
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Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy az elmúlt kistérségi ülésen a polgármester egyéb elfoglaltsága miatt ő vett 
részt, és ott is a változásokról volt szó. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2015. (X. 26.) 
önkormányzati határozata társulási megállapodás elfogadásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 
képező Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás módosított Társulási 
Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására. 

Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

a) A Kutas 457/A. hrsz-ú ingatlan ügye: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a belegi önkormányzatnak, 
Kutason van még vagyona. Ezek közül az egyik a bolt feletti lakások meghatározott hányada. 
Ezt a vagyont korábban az önkormányzat, hivatalos értékbecslővel felértékeltette, ez alapján 
kb. 4,8 millió forintot ér. Az önkormányzat felajánlotta a kutasi önkormányzatnak, hogy 
vásárolja meg a tulajdont, a kutasi testület azonban nem kívánt foglalkozni ezzel a kérdéssel. 
Elmondja, hogy részt vett a nemrég tartott kutasi testületi-ülésen, ahol ismét felvetette a 
kérdést. Eleinte úgy tűnt, hogy nem kívánnak az üggyel foglalkozni. A belegi polgármester 
elmondta az ülésen, hogy a lakás kérdése meg lesz oldva vagy velük, vagy nélkülük. 
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy kiderült az is, hogy a belegi tulajdonban laknak jelenleg 
is. A kutasi testület sokallja a 4,8 millió forintos vételárat. A belegi polgármester elmondta a 
testületi ülésen, hogy az a lényeg, hogy a kutasi testület hajlandó-e érdemben foglalkozni a 
kérdéssel vagy sem. Elmondja, hogy végül abban állapodtak meg, hogy a 2016. évi 
költségvetés tervezése során térnek vissza a vételár kérdésére, tehát a következő évben lehet 
az ügyből valami. 
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Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint abba is bele mehetne az önkormányzat, hogy havonta, vagy a két 
önkormányzat közötti megállapodás szerinti részletekbe utalja a kutasi önkormányzat a lakás 
vételárát. 
Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy mindenre hajlandó, kompromisszum kérdése a vételár megfizetésének 
ütemezése. Javasolja, hogy a testület 3,5 millió forintban határozza meg a belegi tulajdon 
vételárát. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2015. (X. 26.) 
önkormányzati határozata vételár meghatározásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 19/100-ad tulajdoni hányadú Kutas 457/A helyrajzi 
számú ingatlan esetében a tárgyalások kiindulási alapja a vételár tekintetében 
3.500.000 Ft legyen. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítés kérdésében 
tárgyalások lefolytatására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Egyéb témák: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Szabás is kilépett az 
informatikai társulásból, tehát Kutas egyedül maradt. A polgármester elmondja, hogy amíg 
nem történik meg az elszámolás, addig bérbe adják a vagyont az önkormányzatok. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy kapott-e az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlására támogatást. 

Tamás Csaba polgármester 
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A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az önkormányzat 2.076.450 Ft összegű 
támogatást kapott, amely 109 m3 kemény tűzifának felel meg. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint kalodás fát is lehetne adni a szociális rendelet szerinti tűzifát igénylőknek, 
ő mindenképpen javasolja ezt a megoldást.  

Major Mária képviselő 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a temetőben lévő sírok összeírása és pontosítása a nyár 
folyamán megtörtént, a következő héten ragasztják fel a lejárt sírhelyeket. 

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

Kmf 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


