
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30.-án, a Köz-
ségházán 13.00 órai kezdettel megtartott, soron következő 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 polgármester javasolja, hogy a napirend negyedik pontja legyen az önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtása, az ötödik napirendi 
pont pedig az egyéb ügyek. 

A módosított napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2016. (V. 30.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

 2./ A helyi építési szabályzat módosítása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 3./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ 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. 
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Kiegészítés nincs. 

Kérdés: 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy a 2016. évi vízdíjcsökkentésére vonatkozó pályázat elbírálásra került-e. 

Tamás Csaba polgármester 

A polgármester a képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy nyár végén várható a pályá-
zat elbírálása. 

Hozzászólás nincs. 
  
A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja, és azt 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2016. (V. 30.) önkormányza-
ti 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 az éppen 
folyó közmunkaprogramot, illetve az annak keretében végzett munkálatokat. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2016. (V. 30.) önkormányza-
ti határozata a két ülés közit tevékenységről. 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A helyi építési szabályzat módosítása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  
  
Kiegészítés: 

A polgármester megkéri a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a módosítás szüksé-
gességének indokairól. 

Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztá-
lya javaslattal élt a helyi építési szabályzat módosítása iránt. Kiemeli, hogy a szabályzatot vé-
leményeztetési eljárás lefolytatása nélkül lehet módosítani, ha kizárólag a magasabb szintű 
jogszabályoknak való megfeleltetés érdekében szükséges a módosítás.  

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a törvényességi javaslat 
tudomásul vételét, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2016. (V. 30.) önkormányza-
ti határozata törvényességi javaslat megtárgyalásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Somogy Megyei 
Kormányhivatal SOB/03/1230/2016. számú törvényességi javaslatban foglaltakat és 
felkéri a polgármestert, hogy készítse elő azt a rendelet-módosítást, amely a sérelme-
zett rendelkezéseket hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A törvényességi javaslat tudomásul vételét követően a polgármester javasolja a helyi építési 
szabályzat módosításának elfogadását. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatáról szóló  

18/2001. /XII. 27./ számú rendelet módosításáról 

3./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2015-ben új közbeszerzési törvény lépett 
hatályba, melynek következtében új közbeszerzési szabályzat megalkotására volt szükség. 
Véleménye szerint nem lesz szükség az alkalmazására, mivel nem lesz 2016-ban olyan jellegű 
pályázat, amely ezt indokolná. Javasolja a közbeszerzési szabályzat elfogadását, a korábban 
megalkotott szabályzat hatályon kívül helyezése mellett. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2016. (V. 30.) önkormányza-
ti határozata közbeszerzési szabályzat elfogadásáról. 

A képviselő-testület Beleg Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a jegy-
zőkönyv melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy hatálybalépésével egyidejűleg a 
korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy lehetőség nyílt pályázat benyújtására, 
amelynek keretében az óvoda, a Széchenyi és a Rákóczi utcát összekötő út, valamint a Petőfi-
Ady-Kossuth utcai csomópont felújítását lehetne megvalósítani. Emlékezteti a megjelenteket, 
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hogy a tavalyi évben is benyújtásra került ugyanilyen célok megvalósítására pályázat, de az 
elbírálás nem kedvezett az önkormányzatnak.  
Elmondja, hogy az óvoda esetében a maximális keret 30.000.000 Ft, és az önkormányzatnak 5 
%-os önerőt kell biztosítania, a belterületi utak felújítása esetében pedig 15.000.000 Ft-ra le-
het pályázni, az önerő 15 %. Elkészültek a költségvetések, eszerint a Széchenyi és a Rákóczi 
utcát összekötő út felújítása esetén 8.524.536 Ft, a Petőfi-Ady-Kossuth utcai csomópont fel-
újítása 1.846.654 Ft, az óvoda felújítása pedig 12.615.523 Ft. A polgármester javasolja a pá-
lyázat benyújtását, és az önrész tartalék terhére történő biztosítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2016. (V. 30.) önkormányza-
ti határozata pályázat benyújtásáról és önrész biztosításáról. 
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont 
a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására kiírt pályázat benyújtását a 2./ és 3./ pontban meghatározottak szerint. 

2./ A képviselő-testület az ab) alcél alapján támogatja a Belegi Pitypang Óvoda felújí-
tására történő pályázat benyújtását. A testület a szükséges saját forrást a 12.615.523 Ft 
bekerülési költség 5 %-ában, azaz 630.776 Ft összegben a 2016. évi tartalék terhére 
biztosítja. 

3./ A képviselő-testület a c) alcél alapján támogatja a Széchenyi utcát és Rákóczi utcát 
összekötő út, valamint a Petőfi utca, Ady E. utca és Kossuth utcai csomópont felújítá-
sára történő pályázat benyújtását. A testület a szükséges saját forrást a 10.371.190 Ft 
bekerülési költség 15 %-ában, azaz 1.555.678 Ft összegben a 2016. évi tartalék terhére 
biztosítja. 

4./ A testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció aláírására. 

5./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a tartalék felhasználására vonatkozó dön-
tést, a költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze be. 

Határidő: 2016. június 2. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ Egyéb ügyek. 

a) Együttműködési megállapodás megkötése a DRV Zrt.-vel: 
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Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, a DRV Zrt. küldött egy együttműkö-
dési megállapodás tervezetet, a gördülő fejlesztési terv teljesítésére, valamint a vagyonérték-
nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan. Elmondja, hogy éves szinten ennek költsége kb. 
10.000 Ft + Áfa lenne. Javasolja az együttműködési megállapodás jóváhagyását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2016. (V. 30.) önkormányza-
ti határozata együttműködési megállapodás elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt.-vel a Gördülő Fejlesztési Terv teljesítésére, valamint a vagyonérték-nyilvántartás 
vezetésére vonatkozó együttműködési megállapodást, az előterjesztés szerint jóvá-
hagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) A református egyházközség támogatási kérelme: 

A polgármester ismerteti a református lelkész támogatási kérelmét, és tájékoztatja a testületet, 
hogy egy gyermek táboroztatási költsége 24.000 Ft. A kérelem alapján Belegből három gyer-
mek venne részt a táborozáson. A polgármester javasolja a református egyházközség 40.000 
Ft-al való támogatását a kitűzött célok elérése érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A támogatásra vonatkozó javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2016. (V. 30.) önkormányzati 
határozata református egyházközség támogatásról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Nagyatádi Református Egyházközség számára a támogatási kérelemben sze-
replő céljaik megvalósításához. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás megálla-
podás megkötését követő utalására. 

Határidő: értelem szerint 
            Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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c) Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Kutasi Sporthorgász Egye-
sület meghívta őt az évadnyitó horgászversenyre. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy az ön-
kormányzat minden évben támogatta az egyesületet, ezért javasolja 10.000 Ft összegű támo-
gatás biztosítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2016. (V. 30.) önkormányza-
ti határozata egyesület támogatásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Kutasi Sporthorgász Egyesület részére, a tartalék terhére azzal, hogy az 
egyesület a támogatás összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával számol-
jon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

d) Étkezésre vonatkozó megállapodás módosítása: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen elfogadásra 
került az étkezésre vonatkozó megállapodás. A megállapodást Kutas Község Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete nem fogadta el, mivel az étkeztetés térítési díja megváltozott. A pol-
gármester javasolja a megállapodás belegi testület általi módosítását.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2016. (V. 30.) önkormányza-
ti határozata megállapodás módosításáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkezésre vonatkozó 
megállapodás módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, és felkéri a 
jegyzőt, hogy a Kutas Község Önkormányzatával kötött megállapodás egységes szer-
kezetét készítse el. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

e) Egyéb témák: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Jónás-ház” felújítására vo-
natkozó pályázat benyújtási határideje július 31. Elmondja, hogy az a pályázatíró, aki elkezdte 
a munkát, sajnos megbetegedett, ezért egy másik pályázatíró folytatja az előkészítést. A terve-
ző és a pályázatíró folyamatosan egyeztet. A benyújtásra kerülő pályázatban az utcakép és az 
energetikai fejlesztés kap hangsúlyt, a belső felújítás már nem fér bele a pályázatba. 

A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Kutas Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete döntést hozott a Kutas községben lévő, belegi ingatlan megvásárlásával kapcso-
latban. A döntés szerint nem vásárolják meg az ingatlant. A polgármester elmondja, hogy le-
velet fog írni a kutasi testületnek, illetve a polgármesternek, hogy amennyiben másként nem 
megy, a bíróságtól fogja kérni a közös tulajdon megszüntetését. Emlékezteti a megjelenteket, 
hogy az értékbecslő 4,8 millió forintra értékelte fel a belegi tulajdont, az önkormányzat ennek 
a 72 %-áért akarja eladni. Véleménye szerint ez reális ár az ingatlanért. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy született-e bírósági döntés a háziorvos ügyében. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy született ítélet, de még nem 
került kihirdetésre. Elmondja, hogy őt is tanúként hallgatták meg a tárgyaláson, azonban nem 
tudja a végeredményt, mivel a felperes ügyvédje és a bíró összeszólalkozott a tárgyaláson. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy mikor lehet igényelni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támoga-
tását. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a támogatás igénybevételének szabályait a 
szociális rendelet tartalmazza. Kiemeli, hogy az első félévre befizetett közszolgáltatási díj 
után július 1. napjától augusztus 31. napjáig lehet benyújtani a támogatás iránti kérelmet. El-



#  9

mondja, hogy a lakosságot tájékoztatni fogja, szórólap formájában a támogatás igénybevéte-
lének lehetőségéről. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


