
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28.-án, a Köz-
ségháza házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános ülé-
séről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
Egyed Béla és Antalné Lakatos Erzsébet képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívot-
tak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

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

Az írásos napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2016. (IV. 28.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

 2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása. 
Előadók: KKSZGYSZ Kutas, dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

6./ Csatlakozási lehetőség Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fogászati 
ügyeletéhez. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

8./ Beleg Község közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítása. 
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Előadó: Tamás Csaba polgármester 

9./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

10./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogad-
ja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység. 

A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Kiemeli, hogy 
elkészült a temetőben a lekövezett út. Elmondja, hogy a „Jónás-ház” felújításának tervezése is 
megkezdődött, várhatóan július 31-ig lehet benyújtani a pályázatot. Hangsúlyozza, hogy nem 
a pályázatok beérkezésének sorrendje számít, hanem, hogy jól kidolgozott és elkészített pá-
lyázat kerüljön benyújtásra. Elmondja, hogy a pályázatíró plusz pontokat is igyekszik szerez-
ni.  

Kérdés: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy a „Jónás-ház” melléképületét elkezdték-e már bontani. 
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Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy hamarosan neki fognak állni, mivel 
életveszélyes.   

Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy a bontott anyagból nem lehetne-e a kultúrházhoz illemhelyiséget csinálni. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy amennyiben sikerül felújítani a „Jónás-há-
zat”, a kultúrházból a könyvtár a felújított épületbe kerül. Véleménye szerint a könyvtár jelen-
legi helyén lehetne kialakítani a vizesblokkot, de tervei szerint ez egy pályázat részeként fog 
megvalósulni. A polgármester elmondja, hogy a „Jónás-ház” hátsó épületeit mindenképpen le 
kell bontani, a kibontott építőanyagot pedig elrakják, ki tudja, hogy mire lesz még jó. 

Hozzászólások: 

Egyed Béla képviselő 

Elmondja, hogy sokan megkeresték a faluban amiatt, hogy a temető kapuja zárva van. Véle-
ménye szerint szórólappal kellett volna, illetve kellene tájékoztatni az embereket a temető ka-
pujának bezárásáról, mert pl. aki virágföldet szeretne vinni a temetőbe, annak be kell hordania 
20-25 métert. Kiemeli, hogy lehet olyan eset is, hogy egy idős embert szeretnének kivinni a 
temetőbe, aki nem tud annyit gyalogolni. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő által elmondottakra reagálva hangsúlyozza, hogy más településen is be van zárva 
a temető. Természetesen a Mindenszentek ünnepén és előtte is legalább két héttel a temető 
kapuja nyitva lesz.  

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy őt is megkeresték az emberek a temető ügyében, mivel nem tudtak bemenni. 
Ő elmondta az embereknek, hogy ez egy sírkert, és nem parkoló. Ennek ellenére szerinte is ki 
kellett volna értesíteni a lakosságot, illetve véleménye szerint ki kellene rakni egy behajtani 
tilos táblát a kapura, a parkoló helyére pedig egy parkoló-táblát. 

Tamás Csaba polgármester 

A hozzászólásokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy nagyon érdekesnek találja, hogy őt senki 
nem kereste meg ezzel a problémával.  
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Egyed Béla képviselő 

Elmondja, hogy ez idáig, éveken át nyitva volt a temető kapuja, a közmeghallgatásos ülést 
követően került bezárásra. Erről viszont nem értesítették a falu lakosságát. Véleménye szerint 
ki kell tenni a kapura is egy tájékoztatót. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy készülni fog egy szórólap és minden háztartáshoz el fogja juttatni. Ebben tá-
jékoztatni fogja a lakosságot a temető kapujának bezárásáról. 
Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy a szöveges előterjesztésben jó lenne feltüntetni a címkézett bevételek és a 
tényleges kiadások arányát. Véleménye szerint nagyon fontos információ, hogy az önkor-
mányzatnak kell-e visszafizetnie vagy sem. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megjegyzi, hogy az anyagból egyértelműen látszik, hogy az önkormányzatnak alig van saját 
bevétele, tehát csak az állam által nyújtott támogatásból él. 
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Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési 
beszámolót, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata az óvodai beszámolóról. 

A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

3./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megjegyzi, hogy a belső ellenőrzést végző céget nagyon korrektnek tartja, mindig részletes és 
érthető anyagot készítenek. Véleménye szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szabályzatok 
aktualizálására, mivel minden ellenőrzés a szabályzatok vizsgálatával kezdődik. 

Mivel több hozzászólás nem volt polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti 
elfogadását. Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 
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1./ A képviselő-testület a 2015. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót az előterjesz-
tés szerint elfogadja.  

2./ A testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi összefoglaló ellenőr-
zési jelentését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

Dr. Varga Katalin jegyző az írásos előterjesztést összefoglalja, és kiemeli az önkormányzat 
által nyújtott támogatásokat. Elmondja, hogy Jünglingné Bellai Aliz családgondozó és intéz-
ményegység vezető nem tudott Belegre vonatkozóan részletes anyagot adni, mivel a családse-
gítés csak időközben került át Kutasról. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 

A képviselő-testület a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámo-
lót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számát egyben határozza meg. 
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Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2016. (IV. 28.) önkormányzati 
határozata a 2016/2017. évben indítható óvodai csoportokról.  
  
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvodában a 
2016/2017.-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát egyben határozza meg.  

2./ A képviselő-testület engedélyezi a maximális létszám 20 %-kal történő átlépését. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Csatlakozási lehetőség Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fogászati 
ügyeletéhez. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy nem nagy összegű hozzájárulást kell az önkormányzatnak fi-
zetnie. Megjegyzi azonban, hogy a fogorvosi ügyeletet is csak reggel nyolc órától, délután 
kettő óráig lehet igénybe venni. Kiemeli, hogy a temetővel kapcsolatos szórólapon a fogorvo-
si ügyeletről is tájékoztatni fogja a lakosságot. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a fogászati ügyelethez történő csatlakozást.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata fogászati ügyelethez történő csatlakozásról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának fogorvosi ügyeletéhez történő csatlakozását, az előter-
jesztés mellékletét képező megállapodás szerint. 

2./ A Képviselő-testület a hozzájárulás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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7./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester kérésére dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a testületet, hogy pontosítás mi-
att volt szükség a rendelet módosítására. Elmondja, hogy az önkormányzat szerződést kötött a 
Földtani és Távérzékelési Intézettel az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok számának 
pontosítása érdekében. Az intézet által szolgáltatott adatok alapján került módosításra az in-
gatlanvagyon-kataszter, a vagyonrendelet és a vagyongazdálkodási terv.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

8./ Beleg Község közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a vagyongazdálkodási terv módosítása a vagyonrendelet mó-
dosításának következtében vált szükségessé. Javasolja a vagyongazdálkodási terv módosítá-
sának elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata vagyongazdálkodási terv módosításáról. 
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beleg Község Önkormányzata 
Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítását, a jegyzőkönyv mel-
léklete szerint jóváhagyja. 

  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

9./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a kutasi jegyző asszony megküldte a kutasi képviselő-testület 
döntését az étkezéshez kapcsolódó nyersanyagnorma változásáról. Tájékoztatja a megjelente-
ket, hogy a határozat-kivonat szerint a nyersanyagnorma a korábban megállapított étkezési 
térítési díjak emelését nem vonja maga után. Ennek ellenére az önkormányzati rendelet mó-
dosítása vált szükségessé, mivel a rendelet melléklete határozza meg az intézményi térítési 
díjak összegét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a március havi ülésen elfogadták a Kutas 
Község Önkormányzattal kötendő, étkezésre vonatkozó megállapodást. A kutasi testület 
azonban nem fogadta el az előterjesztés szerinti formában a megállapodást, mivel az nem tar-
talmazta a térítési díjak összegét. Elmondja, hogy készült egy új megállapodást, javasolja an-
nak elfogadását. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata gyermekétkeztetésre vonatkozó megállapodás elfogadásáról. 
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A képviselő-testület a gyermekétkeztetésre és a szünidei gyermekétkeztetésre vonat-
kozó megállapodást az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a tárgy-
ban korábban hozott megállapodás hatályát veszti. A testület a megállapodás aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester elmondja, hogy a nyári szünetben az önkormányzat nem a kutasi, hanem az 
ötvöskónyi konyháról biztosítja az ebédet. Ennek megfelelően elkészült a Tóth Sándor egyéni 
vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés tervezete, javasolja annak elfogadását. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadásáról. 

A képviselő-testület a nyári szünetben biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó vál-
lalkozási szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja, aláírásra felhatal-
mazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

10./ Egyéb ügyek. 

a) Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása: 

Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak szüksége van rendkívüli ön-
kormányzati támogatásra, illetve rendkívüli szociális támogatásra is. Tájékoztatja a megjelen-
teket, hogy az önkormányzat szociális kiadásaira fordítható központi támogatása olyan mér-
tékben lecsökkent, hogy a szociális rendelet szerinti támogatásokat sem tudják biztosítani a 
rászorulóknak. Javasolja, a pályázatok benyújtását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza pályázat benyúj-
tását, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyar-
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ország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. 
pontja szerinti, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester kéri, hogy a testület döntsön a rendkívüli szociális támogatásra irányuló pá-
lyázat benyújtása kérdésében. A polgármester javasolja a pályázat benyújtását. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2016. (IV. 28.) önkormány-
zati határozata települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza pályázat benyúj-
tását, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyar-
ország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. 
pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására, a szociá-
lis ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletben meghatározott tele-
pülési támogatások kifizetéséhez. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Egyéb témák: 

Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy közterületre lehet-e fát ültetni. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a közterület az önkormányzat hatásköré-
be tartozik, de ha valaki szépíti a közterületet, azért nem fog szólni. 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkéri a jegyző asszonyt, hogy a magánszemélyek kommunális adójával tartozók listáját 
bocsássák a testület rendelkezésére, mivel iszonyatosan magas a hátralék összege. 
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


