
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március10.-én, a 

Közösségi Házban17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásosüléséről.  

 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Béla képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 

meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Az előzőekben felsoroltakon kívül a közmeghallgatásos ülésen 9 fő belegi lakós van jelen. Az 

első napirendi ponton Zsirmon Mátéterületi értékesítési vezető, a második napirendi ponton 

Jaklovics Viktor alezredes Nagyatádi Rendőrkapitányság vezető helyettes és Kocsis Zoltán 

főtörzs-őrmester körzeti megbízott is résztvevője az ülésnek.  

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja 

jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 

A polgármester javasolja, hogy a meghívó szerinti első és második napirendi pontot cseréljék 

fel, tehát az első napirendi pont legyen a tájékoztató a szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról, a második napirend a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló 

beszámoló.  

 

A módosítottnapirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (III. 10.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

 1./ Tájékoztató a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. 

 Előadó: Zsirmon Máté területi értékesítési vezető 

 

2./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

Előadó: Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi munkájáról. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

 4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

5./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

6./ A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

7./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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8./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

9./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

10./ Egyéb ügyek. 

 

 

 

1./ Tájékoztató a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. 

Előadó: Zsirmon Máté területi értékesítési vezető 

 

A polgármester a napirend felvezetéseként elmondja, hogy amennyiben a szilárd hulladékkal 

kapcsolatban valakinek kérdése van, azt Zsirmon Máté úrnak tegye fel. 

 

FelkériZsirmon Máté Urat, a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. területi értékesítési vezetőjét a 

hulladékkezelési közszolgáltatás fontosabb tudnivalóinak ismertetésére. 

 

Zsirmon Máté értékesítési vezető 

 

A területi vezető elmondja, hogy három pontban foglalná össze a legfontosabb változásokat. 

Elsőként az edényméretek változásáról beszél. A lakosság korábban a 120 literes és a 240 

literes edényméret közül választhatott. Jelenleg van 60 literes, 80 literes és 120 literes 

edényméret, ezeket attól függően választhatja az ingatlantulajdonos, hogy hányan laknak a 

háztartásban. A 60 literes edényzetet az a háztartás választhatja, ahol egy személy él, a 80 

literest az, ahol két személy él, és a három vagy több fős háztartás választhatja a 120 literes 

edényzetet. Kiemeli, hogy az éves díj a 60 literes edényzet esetén 12.316 Ft, a 80 literes 

edényzet esetén 14.135 Ft, a 120 literes edényzet esetén pedig 17.773 Ft. Elmondja, hogy a 

kisebb edényméret használatához két dolog kell, egyrészt egy igazolás az önkormányzattól 

arra vonatkozóan, hogy hányan élnek az adott ingatlanban, másrészt pedig a szabvány 

edényzetet meg kell vásárolnia. A szolgáltatónál a 60 literes hulladékgyűjtő edényzet ára 

12.700 Ft, a 80 literesé pedig 17.145 Ft. Ha ez a két dolog megvan, az ingatlantulajdonos az 

ügyfélszolgálaton módosíthatja a megállapodását. 

A területi értékesítési vezető másodsorban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről beszél. 

Elmondja, hogy minden ingatlan kap 2x3 db zsákot. A kék zsák a papírhulladék gyűjtésére, a 

sárga zsák pedig a műanyag hulladék gyűjtésére szolgál. A lakosok kapnak egy tájékoztatót is 

arról, hogy milyen hulladék gyűjthető a zsákokba, illetve, hogy mikor szállítják el a szelektív 

hulladék gyűjtésére szolgáló színes zsákokat. Az egyes zsákokat a szolgáltató négy hetes 

gyakorisággal üríti, és az első alkalom után annyi zsákot kap az ingatlantulajdonos, amennyit 

kitett. Hangsúlyozza, hogy az üveghulladékot továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő 

szigetekre kell vinni. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés április 1. napjától indul, első 

alkalommal a zsákok az önkormányzat segítségével jutnak el a lakossághoz. 

Harmadsorban a jövőbeni változásokról beszél az értékesítési vezető úr. A változás a 

számlázás és a kintlévőségek kezelésében lesz. Elmondja, hogy az országban létrejött egy 

koordináló szervezet, azonban nagyon sok a megválaszolatlan kérdés. Az első negyedévre 

vonatkozóan még az ő cégük, tehát a Viridis-Pannonia Kft. állítja ki a számlákat, ezt követően 
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azonban a létrejött koordináló szervezet. Erről is fognak kapni tájékoztatót az 

ingatlanhasználók. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Megköszöni a tájékoztatást, úgy gondolja, hogy abból a jelenlévők sok kérdésre választ 

kaptak. Kéri, hogy amennyiben valakinek van még kérdése, észrevétele, azt tegye meg. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzik el, megköszöni a tájékoztatást, a napirendet 

lezárja.Zsirmon Máté területi értékesítési vezető távozik az ülésteremből. 

 

 

 

2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. 

Előadó: Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

 

A Rendőrkapitányság vezető helyezette úr kiemeli, hogy Beleg község jó közbiztonságú 

település. Elmondja, hogy az őrszoba rendszer 2013. március 1-je óta működik, és ennek 

vannak pozitív hatásai. Hangsúlyozza, hogy amikor a falufelelős rendőrök nem dolgoznak, 

akkor is vannak rendőrök a községben. A Segesden lévő őrszobát bármikor lehet hívni, és a 

rendőrök a helyszínre érkeznek. A körzeti megbízottakhoz Kutas, Beleg és Kisbajom 

községek tartoznak. 

A rendőrkapitányság vezető helyettes elmondja, hogy 2014-ben 11 bűncselekményt követtek 

el Belegben, 2015-ben 12 bűncselekményt. Ezen belül csökkent a lopások száma, de 

megjelent egy új bűncselekmény, amely nem volt jellemző a községre, ez a garázdaság. 

Kiemeli, hogy annak ellenére, hogy a bűncselekmények száma nőtt, nagyon magas a 

felderítések aránya.  

A rendőrkapitányság vezető helyettes úr elmondja, hogy a település jó képet mutat, egy 

személy kivételével nincs notorikus elkövető a rendőrség látókörében. Az az egy fő pedig 

valószínűsíthetően rács mögé kerül. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Megköszöni a tájékoztatást, úgy gondolja, hogy abból a jelenlévők sok kérdésre választ 

kaptak. Kéri, hogy amennyiben valakinek van még kérdése, észrevétele, azt tegye meg 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Elmondja, hogy az a személy, aki notorikus lopó nem belegi, hanem ötvöskónyi lakós. 

Felmerül benne a kérdés, hogy miért nem lehet Belegből kitiltani. 

 

Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az a személy be van jelentkezve Belegbe, de amúgy 

sem lehet kitiltani a községből. Remélhetőleg a közeljövőben rács mögé fog kerülni, de ez az 

ügyészségtől és a bíróságtól függ. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
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Megjegyzi, hogy meg vannak elégedve a járőrszolgálattal, az ő utcájában is naponta 

megjelennek a rendőrök és ez jó érzéssel tölti el. 

 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzik el, megköszöni a tájékoztatást, és javasolja, hogy a 

testület a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2016. (III. 10.) 

önkormányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes és Kocsis Zoltán főtörzs-őrmester 

körzeti megbízott távozik az ülésteremből. 

 

 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi munkájáról. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

A polgármester beszámolója kezdetén kinyilvánítja, hogy munkájukat a nyilvánosság mellett 

végzik, annak eredményét a község szépülése, gyarapodása jelzi. Az önkormányzati 

munkával kapcsolatban beszédesnek tartja azokat a számokat, melyek 2015-ben 22 testületi 

ülést, 171 határozatot és 33 önkormányzati rendeletet jeleznek.  

 

A polgármester részletezi, hogy a szociális rendelet alapján milyen típusú támogatásokkal 

igyekeztek segíteni a rászoruló családoknak. Kiemeli, hogy szociális tűzifát osztottak, nyári 

gyermekétkeztetést biztosítottak. Biztosították az óvodai nevelés feltételeit, az óvodában 

magasan képzett óvodapedagógusok foglalkoztak illetve foglalkoznak a beíratott gyerekkel.  

 

Elmondja, hogy 2015-ben több pályázat is benyújtásra került, így utak felújítására, valamint 

az óvoda fürdőszobájának a felújítására is, azonban a pályázatok nem voltak sikeresek. A 

fejlesztési célok továbbra is előtérben vannak, és amint lesz megfelelő pályázat, azok 

benyújtásra kerülnek.  

 

A polgármester elmondja a 2014. évről áthúzódó és a 2015-ben induló 

közmunkaprogramokat, valamint az azokban résztvevő állástalanok számát. A polgármester 

kéri a beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2016. (III. 10.) 

önkormányzati határozata a 2015. évi beszámolóról. 

 

A képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati munkáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester ismerteti a költségvetési rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban 

beszedett bevételeket, kiadásokat, melyek a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 

Ismerteti a beterjesztett rendelet tervezet főbb számait. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Elmondja, hogy a költségvetést két fordulóban tárgyalja a testület. Az első fordulós 

tárgyaláson megbeszélt dolgok a költségvetésbe beépítésre kerültek. Kiemeli, hogy a szociális 

kölcsön visszafizetésekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, kéri, hogy rendszeresen szólítsák 

fel a nem fizető személyeket. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2016. január 1-től az önkormányzatoknak biztosítani kell a 

szünidei gyermekétkeztetést. Ez Beleg községre is vonatkozik, ezért Kutas Község 

Önkormányzatával a gyermekétkeztetésre kötött megállapodást ki kell bővíteni a szünidei 

étkezéssel is. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a költségvetési rendelet 

előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát a testület 5igen szavazattal, ellenszavazatés 

tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 

rendeletet: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
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A költségvetési rendelet elfogadását követően a polgármester javasolja az étkeztetésre 

vonatkozó megállapodás jóváhagyását. 

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2016. (III. 10.) 

önkormányzati határozata megállapodás elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület a gyermekétkeztetésre és a szünidei gyermekétkeztetésre 

vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja, aláírására felhatalmazza 

a polgármestert. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

5./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Megjegyzi, hogy sajnos a saját bevételek esetében nem látszik emelkedés. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Elmondja, hogy amennyiben akutasi lakás belegi tulajdonrészét a kutasi önkormányzat 

megvásárolná, akkor lenne bevétele az önkormányzatnak. Ezen kívül hangsúlyozza, hogy 

nagy a kintlévőség a helyi adók esetében.  

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Elmondja, hogy valóban magas a hátralék összege, kb. 4,5 millió forint, de a behajtás 

folyamatos. Kiemeli, hogy a saját bevétel a pályázatok benyújtásánál is fontos lenne. 

Javasolja a saját bevételek és a kötelezettségek meghatározását. 

 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2016. (III. 10.) 

önkormányzati határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető 

ügyletekről. 
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

         Adatok e Ft-ban 

Saját bevételek 2017. év 2018. év 2019. év 

Helyi adóból és települési adóból 
származó bevétel 7100 7100 7100 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű 
jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel       

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 836 836 836 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel       

Bírság-, pótlék- és díjbevétel       

Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés       

Összesen 7936 7936 7936 

  
Adatok e Ft-ban 

Adósságot keletkeztető ügyletek 

2017. év 2018. év 2019. év 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása       

Hitelviszonyt megtest. értékpapír, 
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír        

Váltó kibocsátása       

Pénzügyi lízing megkötése       

Adásvételi szerződés megkötése 
visszavásárlási kötelezettség kikötésével       

Legalább 365 nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték       

Külföldi hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege       

Összesen       

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

6./ A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének56/2016. (III. 10.) önkormányzati 

határozata a 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a 2016. évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 

közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul 

módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

7./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz a Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólásnincs. 

 

A polgármester javasolja a módosító rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát a 

testület 5 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 

jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

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

 

 

8./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester javasolja a módosító rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát a 

testület 5 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 

jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

 

 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

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

 

 

9./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző elmondja, hogy a belegi óvoda beíratási körzete megegyezik a község közigazgatási 

területével. A testület feladata továbbá, hogy az óvoda nyitvatartási rendjét meghatározza. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja az óvoda felvételi körzetének és nyitva tartásának meghatározását. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza:  

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének57/2016. (III. 10.) önkormányzati 

határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 

fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvoda felvételi körzetét alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

 A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda beíratási körzetét úgy határozza 

meg, hogy az megegyezik Beleg község közigazgatási területével. 

 

2./ A képviselő-testület az óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

a) Az intézmény napi  

  aa) nyitvatartási ideje: 10 óra 

  ab) nyitás időpontja: 7.00 órakor 

  ac) zárás időpontja: 17.00 órakor. 

 

b) Az intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a) pont 

szerinti napi nyitva tartással). 
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c) Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a 

következő év július 31. napjáig folyamatosan tart nyitva (az a) pont szerinti napi nyitva 

tartással, a b) pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett), kivéve az intézmény nevelő-

testülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év rendjében 

megállapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet. Az intézmény a 

nevelési év augusztus hónapjában zárva tart. 

 

3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti felvételi 

körzetet, valamint a 2./ pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos 

módon és az önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

 

4./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 2./ pont szerinti 

nyitvatartási rendről a szülőket írásban tájékoztassa. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester, Szabó Gáborné intézményvezető 

 

 

 

10./ Egyéb ügyek. 

 

a) Víziközmű vagyon vagyonértékelése: 

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. elkészítette az 

általa üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó 

vagyonértékelést. Javasolja, hogy a testület fogadja el a vagyonértékelést. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza:  

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2016. (III. 10.) 

önkormányzati határozata vagyonértékelésről. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő 

víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített 

vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. 

 

2./ Beleg Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a 

víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által 

közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2. § (2) 

bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A 

vagyonértékelés szerinti vagyonérték 127.117.225 Ft. Az Önkormányzat tulajdonában 

lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített 

vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, 

amely vagyon elemeinek új bekerülési étékeként történő megjelenítése az 

Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly 

módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 

1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal 
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módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált 

újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

b) Egyéb témák: 

 

Tamás Csaba polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek bármely témával kapcsolatos 

kérdése, észrevétele, javaslata van, az tegye meg: 

 

Fábián Ferencné belegi lakós 

 

Elmondja, hogy a polgármester felvázolta az elmúlt év történéseit. A beszámolóban kizárólag 

arról volt szó, hogy az önkormányzat mit adott, mit nyújtott, de nem látja a termelő 

tevékenységet visszafelé. Megkérdezi, hogy nagy beruházás lenne-e a temetőbe egy 

vizesvödör megvásárlása, illetve egy kitámasztó csináltatása a temetőkapura.  

Emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi közmeghallgatáson az egyesületük felajánlotta, 

hogy a játszótérre növényeket ültetnének, de akkor az volt a válasz, hogy az önkormányzat 

majd megcsinálja. Sajnálattal vette tudomásul, hogy nem történt semmi ezen a téren. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

A fásítással kapcsolatban elmondja, hogy a település rendezési terve szerint lehet fásítani. A 

temetői kapuval kapcsolatban pedig kiemeli, hogy nem kell autóval behajtani a temetőbe, meg 

lehet állni kívül. 

 

Fábián Ferencné belegi lakós 

 

Elmondja, hogy a temetőn kívül nem lehet rendesen megállni, az önkormányzatnak egy 

parkolót kellene kialakítani és táblával ellátni. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Elmondja, hogy a temetőbe nem kell autóval behajtani, kívül meg lehet állni. Ő is volt két 

hete temetésen és senki sem süllyedt el az autójával, aki kívül áll meg. A vizesvödörrel 

kapcsolatban elmondja, hogy meg fogják nyitni a csapot, amint olyan lesz az időjárás. 

 

Fábián Ferencné belegi lakós 

 

Megjegyzi, hogy nem egy nagy összeg a vizesvödör megvásárlása. 

 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetése tartalmazza a 

temetőben, a kaputól a hullaházig tartó lekövezett út elkészítésének költségeit. 
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Fábián Ferencné belegi lakós 

 

Elmondja, hogy az önkormányzat nagyon sok szociális tevékenységet folytat, de nincs olyan 

tevékenység visszafelé, amelyből a falu profitálhatna. Megkérdezi, hogy nem lehetne-e a 

közfoglalkoztatottakkal termelő tevékenységet folytatni. 

 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy Beleg három féle Start-közmunkaprogramban vesz 

részt, a hulladékszedés, a vízelvezetés és a gyomirtás. 

 

 

Egyed Béla képviselő 

 

Elmondja, hogy a térkő gyártásához szakemberre lenne szükség. 

 

 

Czeglédi Csaba belegi lakós 

 

Felveti, hogy a Petőfi utcában nem lehet eljárni, akkora gödrök vannak. Megkérdezi, hogy 

miért nincs falubusza a községnek. 

 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat több pályázatot is beadott 

útfelújításra, de egyik sem nyert. Hangsúlyozza, hogy amint lesz lehetősége a községnek, újra 

pályázni fog. A falubusszal kapcsolatban pedig hangsúlyozza, hogy kihasználatlan lenne. 

 

Fábián Ferencné belegi lakós 

 

Elmondja, hogy tudomása szerint 8 millió forintot lehetett nyerni a falubuszra, Ötvöskónyi is 

pályázott és nyert is. Nem érti, miért lenne kihasználatlan a kisbusz, pl. Kutasra az óvodás 

gyermekeket is azzal lehetne szállítani. A gazdálkodással kapcsolatban pedig megjegyzi, hogy 

a bevételi oldal is fontos lenne, ezért kellene a közfoglalkoztatottakkal termelő tevékenységet 

végeztetni. 

 

 

Czeglédi Csaba belegi lakós 

 

Megjegyzi, hogy meg lehetne nézni, hogy Kutason milyen szép parkolót csináltak a 

közfoglalkoztatottak. 

 

 

Egyed Béla képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy a térkőgyártás nem 100.000 forintos beruházás és szakemberre is 

szükség lenne. Véleménye szerint nem érné meg ebbe belevágnia a községnek. 
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Fábián Ferencné belegi lakós 

 

Elmondja, hogy mindenki láthatta a televízióban, hogy sok helyen a közfoglalkoztatottak 

milyen termelő tevékenységet végeznek és a megtermelt dolgokat értékesítik. 

 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

A termelő tevékenységgel kapcsolatban elmondja, hogy sok önkormányzatnak van megfelelő 

területe, vagy akár hűtőháza is, azonban Belegben nincsenek meg ezek a feltételek. 

Elmondja, hogy a tárgyévben is azt tartják szem előtt, hogy kötelező feladataikat el tudják 

látni, intézményeik működjenek, a gazdálkodás biztonságos legyen.  

 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelenést, a közmeghallgatásos ülést 

berekeszti. 

 

 

 

 

 

 

Kmf 

 

 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


