
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 28.-án, a 
Községházán 13 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános ülé-
séről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
Egyed Béla és Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 
meghívottak 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. 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2016. (XI. 28.) önkormány-
zati 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 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtá-
sáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

4./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

8./ Javaslat az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására. 
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Előadó: Tamás Csaba polgármester 

9./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos díj-
kalkuláció megtárgyalása, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

10./ Egyéb ügyek. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti tevékeny-
ségről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2016. (XI. 28.) önkormány-
zati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység 

Tamás Csaba polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, 
hogy előre láthatólag az óvoda felújítása szombaton kezdődik a fürdőszoba-részleggel. Ki-
emeli, hogy az a fontos, hogy az óvodai ellátásban ne legyen fennakadás. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2016. (XI. 28.) önkormány-
zati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásá-
ról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Jónak ítéli meg, hogy a tulajdonosi hozzájárulások aránya magas, továbbá az iparűzési adóbe-
vétel is szépen realizálódott. A gépjárműadó és a kommunális adó vonatkozásában felhívja a 
figyelmet a behajtás fontosságára. Kiemeli az óvoda beszámolóját, és azt, hogy úgy látja, 
hogy van még elkölthető pénze az óvodának, véleménye szerint azt költse is el.  

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester asszony által elmondottakra reagálva hangsúlyozza, hogy az óvoda el van 
látva és fel is van szerelve. A működése minden tekintetben biztosított. Elmondja, hogy 
egyeztetett a pénzügyi ügyintézőkkel, és valóban volt még elkölthető pénz a köznevelésre ka-
pott bevételből. Ennek megfelelően körülbelül egy millió forintot költöttek el november hó-
napban, az óvodavezető udvari játékokat és függönyöket rendelet az intézménynek. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Áttanulmányozta az anyagot, és kiemeli, hogy a helyi adók 119 %-ban teljesültek, de ez főleg 
az iparűzési adóbevétel miatt van.  

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy szeretett volna a költségvetés alapján jutalmat javasolni a Szociális Bizottság 
tagjainak, de a jegyző asszony tájékoztatása szerint, erre a törvény nem ad lehetőséget. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 



#  4

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2016. (XI. 28.) önkormány-
zati határozata a háromnegyed éves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének harmadik negyed évi 
végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Beleg Pitypang Óvoda beszámolójával – 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megállapítja, hogy a kiegészítő támogatásként kapott bevétel kevesebb, mint amennyit az ön-
kormányzat igényelt.  

Horváth Józsefné alpolgármester 

A feladatalapú támogatásokra kérdez rá, és arra, hogy van-e még elkölthető, illetve elköltendő 
pénz a költségvetésben. 

Tamás Csaba polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közművelődésre kapott támogatásból november elején 
volt még körülbelül 600.000 Ft, amit el kellett költenie az önkormányzatnak. Elmondja, hogy 
a kultúrházba nagy szükség volt székekre, ezért utólag kéri a testület jóváhagyását, mivel 100 
db szék megvásárlására került sor. 

Az utólagos jóváhagyásra vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2016. (XI. 28.) önkormány-
zati határozata székek megvásárlásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester által, a 
Kultúrházba megrendelt 100 db szék megvásárlását, 740.000 Ft összegben.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzat minden év-
ben karácsony előtt megajándékozza a község lakosait, ettől a hagyománytól 2016-ban sem 
akarnak eltérni. Javasolja, hogy háztartásonként 3.000 Ft összegű ajándékot biztosítson az ön-
kormányzat karácsonyi ajándékozásra. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2016. (XI. 28.) önkor-
mányzati határozata karácsonyi ajándékozásról. 

A képviselő-testület a háztartásonként 3.000 Ft összegű ajándékot, azaz 630.000 Ft 
összeget, karácsonyi ajándékozás címen, a szociális támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester az önkormányzat 2016. évi költségvetésé-
nek módosítását szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (III. 11.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetőre vonatkozó díjakat évente 
felül kell vizsgálni. Ismerteti a hatályos önkormányzati rendelet szerinti díjtételeket.  
A polgármester javasolja,  hogy az önkormányzat ne emeljen díjat  a temetői  tevékenységre 
vonatkozóan. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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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 159/2016. (XI. 28.) önkor-
mányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 15/2014. (IX. 5.) önkormányzati  rendeletében  szabályozott,  a 
temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat 
módosítani nem kívánja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdések és hozzászólások:  
  
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

A nagybajomi társulásra kérdez rá. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy a nagybajomi társulás 2015. de-
cember 31. napjával megszűnt. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szabási rész eladása mi-
att indult büntetőeljárás még folyamatban van. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja, hogy a társulásban ellátott felada-
tok végzéséről szóló beszámolót a képviselő-testület vegye tudomásul. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2016. (XI. 28.) önkor-
mányzati határozata társulási beszámolóról. 
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban ellátott feladatok 
végzéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

            Határidő: értelem szerint 
            Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Tamás Csaba polgármester javasolja a 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyását. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2016. (XI. 28.) önkormány-
zati határozata a belső ellenőrzésről.   

1./ A testület a 2017. évi belső ellenőrzés keretében az önkormányzat 2016. évi költség-
vetési rendelettervezete vizsgálatának elvégzését határozza meg. 

2./ A testület utasítja a polgármestert arra, hogy a 2017. évi tervezett belső ellenőrzési 
feladatokra a megbízási szerződést kösse meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester nem javasol változtatást az általános iskolai felvételi körzetek esetében. 

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



#  8

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2016. (XI. 28.) önkor-
mányzati határozata a felvételi körzetekről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, a településen élő általános iskola alsó ta-
gozatos gyermekek számára a Belegben működő általános iskola kijelölését, a telepü-
lésen élő általános iskola felső tagozatos gyermekek számára a Kutason működő álta-
lános iskola kijelölését javasolja megállapítani. A képviselő-testület megállapítja, hogy 
Beleg felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. 

2./ Beleg község Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 14 fő, általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek száma 29 fő. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Épí-
tésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és Ható-
sági Osztályát a testület döntéséről értesítse. 

Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

8./ Javaslat az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Kérdések és hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy nem lehetne-e visszaállítani a heti két alkalommal való rendelést, vagy 
azon változtatni, hogy, ha a keddi nap ünnepnapra esik, akkor a következő nap legyen orvosi 
rendelés és ne maradjon ki egy hét. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy sajnos orvos-hiány van a LONA-ME-
DIC Kft.-nél is. Kiemeli, hogy ígéretet kapott arra, hogy ha több orvos lesz, akkor vissza áll a 
heti két rendelés. Hangsúlyozza azonban, hogy Kutasra bárki mehet, az ellátása ott is biztosí-
tott lesz. 
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A polgármester véleménye szerint a rendelet-tervezet alkalmas a további vélemények kikéré-
sére, ezért javasolja a testület általi jóváhagyását. 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2016. (XI. 28.) önkormány-
zati határozata az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló rende-
lettervezetről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 
és körzeteinek kialakításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalom-
mal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt rendeletter-
vezetet véleményezés céljából küldje meg az az alapellátást végző LONA MEDIC Kft. 
személyes ellátást nyújtó háziorvosának, Dr. Geck László fogszakorvosnak és Gadóné 
Nagy Éva védőnőnek, valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Buda-
pest, Nagyvárad tér 2.). 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglaltak alapján vé-
leményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze 
elő. 

4./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az egészségügyi alapellátás-
ról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján kezdemé-
nyezi Kutas Község Önkormányzatával megállapodás kötését, a fogorvosi körzetre, a 
háziorvosi körzetre és a védőnői körzetre vonatkozóan. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

Határidő: 1./ pont esetében azonnal 
Határidő: 2./ pont esetében 2016. november 30. 
Határidő: 3./ pont és 4./ pont esetében a soron következő testületi ülés 
Felelős: Tamás Csaba polgármester és dr. Varga Katalin jegyző 

9./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos díjkal-
kuláció megtárgyalása, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ke-
zelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló rende-
let módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző röviden ismerteti az írásos előterjesztést, és kiemeli, hogy a közszolgáltatási díj a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozóan nem változik a tavalyi évhez 
képest. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester először a díjkalkulációra vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra.  

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2016. (XI. 28.) önkor-
mányzati határozata díjkalkuláció elfogadásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Ferenc egyéni vál-
lalkozó által készített, az előterjesztés mellékletét képező díjkalkulációt elfogadja. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja, 2016. évhez képest 2017. évre 
vonatkozóan változatlan marad. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevé-
teléről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A díjkalkulációra vonatkozó döntés meghozatalát követően, a polgármester a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötele-
ző igénybevételéről szóló rendelet módosítását bocsátja szavazásra. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos  

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10./ Egyéb ügyek. 

a) Megbízási díj megállapítása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Haász Ágota pedagógusnak 
minden évben meg kell állapítani a megbízási díját a könyvtár működtetéséért. Javasolja, 
hogy a tavalyi évekhez hasonlóan, havi bruttó 25.000 Ft összegű megbízási díjat állapítson 
meg a testület. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2016. (XI. 28.) önkor-
mányzati határozata megbízási díjról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy a könyv-
tári tevékenységet ellátó személy 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig, 
havonta bruttó 25.000 Ft összegű megbízási díjban részesüljön. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Héjjas János kérelmének megtárgyalása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Héjjas János levelet írt az ön-
kormányzathoz, amelyben jelezte, hogy az általa bérelt, önkormányzati tulajdonban lévő 669 
helyrajzi számú szántót megvásárolná, vagy a jövőben is bérelné. Kéri, hogy a képviselők 
mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban. 

Kérdés nincs.  

Hozzászólások: 

dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat vagyonrendelete szerint először is érték-
becslés szükséges. Ezt követően a képviselő-testület a 100.001 - 500.000,- Ft értékhatár közé 
eső vagyon hasznosítási jog átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlat-
tevő javára dönt. Véleménye szerin meg kell fontolni, hogy az eladási ár arányban áll-e a 
szükséges költségekkel. 

Tamás Csaba polgármester 

A jegyző asszony által mondottakra reagálva, javasolja az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan 6 évre történő bérbeadását, 5 Ft/m2/év áron. 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2016. (XI. 28.) önkor-
mányzati határozata ingatlan bérbeadásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleg belterületén önkor-
mányzati tulajdonban lévő 669 helyrajzi számú, „szántó” művelési ágú, 3598 m2 alap-
területű ingatlant, 2017. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig, Héjjas János 
7543 Beleg, Petőfi utca 22. szám alatti lakos részére bérbe adja. 

2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészlet éves bérleti díját 5 Ft 
összegben határozza meg, négyzetméterenként. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

c) Szociális célú tűzifa megrendelése: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Sefag Erdészeti és 
Faipari Zrt. Lábodi Vadászerdészete árajánlatot küldött a szociális célú tűzifa árára vonatko-
zóan. Az ajánlat szerint a Sefag Zrt. 15.000 Ft + ÁFA/m3 áron tudja adni a tűzifát. Javasolja, 
hogy hatalmazza fel a testület a tűzifa megrendelésére és a szerződés aláírására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2016. (XI. 28.) önkor-
mányzati határozata a polgármester felhatalmazásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
belegi háztartásoknak kiosztásra kerülő szociális célú tűzifa, Sefag Erdészeti és Faipari 
Zrt. Lábodi Vadászerdészetétől történő megvásárlására és a szükséges dokumentumok 
aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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d) Egyéb témák: 

Egyed Béla képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Nagybajomban van egy szemétsziget, ahova bármilyen 
szemetet, így törmeléket, vagy veszélyes hulladékot is például be lehet vinni. Kiemeli, hogy a 
hulladékot szelektálva lehet leadni.  

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy december 21.-ére tervezi a karácsonyi ünnepséget a községben. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy mi a helyzet a szociális célú tűzifára benyújtott kérelmekkel. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy november 30.-áig lehet a kérelme-
ket leadni, ezt követően kell a Szociális Bizottságnak összeülnie. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


