
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 7.-én, a 
Községházán 13 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 polgármester javasolja, hogy vegyék fel második napirendi pontba a települési hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadását. Ebből kö-
vetkezőleg az egyéb ügyek megtárgyalása a harmadik napirendi pont lesz.  

A módosított napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2016. (XI. 7.) önkormányza-
ti határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet elfoga-
dása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet elfogadá-
sa. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 
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A jegyző elmondja, hogy a szociális célú tűzifa rendelet ugyanolyan feltételekkel került meg-
alkotásra, mint az elmúlt években. A kérelmek elbírálása a Szociális Bizottság hatáskörébe 
tartozik. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy kevesebb mennyiséget kapott az önkormányzat, mint amennyit igényelt. Ki-
emeli, hogy az igényelt mennyiség 118 m3 volt, a megítélt mennyiség pedig 67 m3. Kéri a tes-
tületi tagokat, hogy a lakosságot tájékoztassák az igénylés lehetőségéről annak érdekében, 
hogy minél hamarabb kiosszák a tűzifát. Elmondja, hogy december közepére ki szokta osztani 
a bizottság a tűzifát. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és 
a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyző-
könyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2016. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

2./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy új rendeletet kell elfogadni a szilárd 
hulladékra vonatkozóan, mivel a jelenleg hatályos rendelet több szempontból sem felel meg a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 
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a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

3./ Egyéb ügyek. 

a) DRV Zrt.-vel együttműködési megállapodás megkötése: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. megállapodás ter-
vezetet küldött az önkormányzatnak, az adósságkezelésre és adatszolgáltatásra vonatkozóan.  
Elmondja, hogy a DRV Zrt.-nek jelentős nagyságrendű kintlévősége van, és a fizetési hajlan-
dóság előmozdítását szolgálná a rendszeres adatszolgáltatás megteremtése. Javasolja, hogy a 
testület támogassa az együttműködési megállapodás megkötését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2016. (XI. 7.) önkormány-
zati határozata együttműködési megállapodásról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a DRV Zrt.-vel az 
adósságkezelési és adatszolgáltatási együttműködési megállapodás megkötését. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapo-
dás aláírására. 

Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) A Beleg 277 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt testületi ülésen szó 
volt az alpolgármester asszony tulajdonában lévő ingatlan, önkormányzat általi megvásárlásá-
ról. Elmondja, hogy az önkormányzat évek óta használja az ingatlant, az ott lévő épületben 
építési- és egyéb anyagot tárolnak. Véleménye szerint hosszú távon szüksége lenne az önkor-
mányzatnak az adott ingatlanra. Megkérdezi az alpolgármester asszonyt, hogy gondolkodott-e 
az értékesítésen. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

A polgármester felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy megnézette az ingatlant egy érték-
becslővel, aki 700.000 Ft-ra értékelte a Petőfi utca 54. szám alatti ingatlant. Kiemeli, hogy 
amennyiben a testület úgy dönt, hogy megveszi, nem kell egy összegben kifizetnie a vételárat. 
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Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint szüksége van az önkormányzatnak az adott ingatlanra, egyet ért a megvá-
sárlással és a vételárral is. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester javasolja, hogy az önkormányzat 700.000 Ft 
összegért vásárolja meg a Beleg, Petőfi utca 54. szám alatti ingatlant úgy, hogy 200.000 Ft-ot 
az adásvételi szerződés megkötésekor, a fennmaradó 500.000 Ft-ot pedig 2018. szeptember 
30. napjáig fizet ki az önkormányzat az eladónak. 

Horváth Józsefné alpolgármester bejelenti személyes érintettségét és kéri a testületet, hogy 
döntsön a kizárás kérdésében.  
Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasz-
tott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. A polgármester javasol-
ja, hogy az alpolgármestert a tulajdonában lévő ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérdés-
ből ne zárja ki. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2016. (XI. 7.) önkormány-
zati határozata az alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Horváth Józsefné alpolgármestert a tulajdonában lévő ingatlan 
önkormányzat általi megvásárlására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester az ingatlan megvásárlására vonatkozó javaslatát szavazásra bocsátja és a tes-
tület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadva a követ-
kező határozatot hozza:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2016. (XI. 7.) önkormány-
zati határozata ingatlan megvásárlásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 700.000 Ft 
összegért megvásárolja a Horváth Józsefné 7543 Beleg, Petőfi utca 28. szám alatti la-
kós 1/1 tulajdonában lévő, Beleg Belterület 277 helyrajzi számú, természetben a 7543 
Beleg, Petőfi utca 54. szám alatti, „Kivett 3 gazdasági épület, udvar” művelési ágú, 
3790 m2 alapterületű ingatlant. 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 700.000 Ft összegű vételárat az önkor-
mányzat részletekben fizeti meg az eladónak úgy, hogy a vételár első részletét, azaz 
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200.000 Ft összeget az adásvételi szerződés aláírásakor, a fennmaradó 500.000 Ft 
összeget 2018. szeptember 30. napjáig. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásá-
ra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

c) Egyéb témák: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő emlékezteti a testületi tagokat, hogy korábban a 
testület javasolta a polgármester cafetériájának megemelését, azonban ennek törvényes akadá-
lya volt. Javasolja, hogy a polgármester kapjon egy havi illetményének megfelelő összegű 
jutalmat, az eredményes munkájára tekintettel. 

Tamás Csaba polgármester bejelenti személyes érintettségét és kéri a testületet, hogy döntsön 
a kizárás kérdésében.  
Horváth Józsefné alpolgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a meg-
választott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Az alpolgármes-
ter javasolja, hogy a polgármestert a jutalmával kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2016. (XI. 7.) önkormány-
zati határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert a jutalmának megszavazására vonat-
kozó döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Hozzászólások: 

Major Mária képviselő 

Egyet ért a polgármester jutalmazásával. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabá-
lyozza a polgármester jutalmazását. Ennek megfelelően a képviselő-testület határozatával ju-
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talmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelé-
se alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény 
vagy tiszteletdíj hathavi összegét. 

Horváth Józsefné alpolgármester javasolja, hogy Tamás Csaba polgármester az elmúlt idő-
szakban végzett eredményes munkájáért részesüljön az egy havi illetményének megfelelő 
összegű jutalomban. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2016. (XI. 7.) önkormány-
zati határozata a polgármester jutalmáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tamás Csaba 
polgármestert az elmúlt időszakban végzett eredményes munkája elismeréséül egy 
havi illetményének megfelelő, azaz bruttó 299.151 Ft összegű jutalomban részesíti. A 
jutalom kifizetésének fedezete a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre áll. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Horváth Józsefné alpolgármester 

Tamás Csaba polgármester megköszöni a testület jutalmazására irányuló döntését. 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat az Önkor-
mányzati Fejlesztések 2016 elnevezésű pályázaton, 7.688.981 Ft összegű támogatást nyert az 
óvoda felújítására. Elmondja, hogy a felújítás a fürdő átépítését, a nyílászárók cseréjét, belső 
festést és a világítás korszerűsítését is magában foglalja. Kiemeli, hogy a pályázat 95 %-os 
támogatottságú, az önkormányzatnak körülbelül 400.000 Ft önerőt kell biztosítania. Hangsú-
lyozza, hogy egy ilyen mértékű felújítás nem fejeződik be egy hét alatt, ezért az óvónővel és a 
kivitelezővel is egyeztetni kell a munkák ütemezését. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi a polgármestert, hogy az önkormányzat és az orvosi rendelő előtti kerítés felújítá-
sára sor kerül-e 2016-ban. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy 2017. tavaszán kerül sor a 
kerítés felújítására. Hangsúlyozza, hogy kért árajánlatot, és körülbelül 350.000 Ft-ba fog ke-
rülni.  

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy nagyon ügyesen tisztítják az árkokat a közmunkások. Véleménye szerint még 
lehetne lejtetni az árkokon, hogy teljesen lemenjen a víz. 
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Tamás Csaba polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy másodfokon is megnyerték a pert a volt háziorvossal 
szemben. Kiemeli, hogy az orvosi ellátás biztosított a községben. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


