
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 19.-én, a 
Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
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 módosító javaslatot terjeszt a napirendhez. Javasolja, hogy a 6./ napirend le-
gyen a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a 7./ napirendben tárgyalja 
meg a testület a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosítását és a 8./ napirend legyen az egyéb ügyek tárgyalása. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2016. (XII. 19.) 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./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

4./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

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

6./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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7./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

8./ 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 hangzik el. 

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 172/2016. (XII. 19.) 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 

A polgármester beszámol arról, hogy az óvoda felújítására elnyert pályázati összeg révén, 
megindultak a munkálatok. Elmondja, hogy a kivitelező előre láthatólag a két ünnep között is 
dolgozni fog. Véleménye szerint jó ütemben zajlik a felújítás. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2016. (XII. 19.) önkormány-
zati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

2./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztés a testületi ülések előre vetített időpontjait tar-
talmazza. Véleménye szerint minden képviselőnek megfelelnek a hétfő délután 13 órakor 
kezdődő ülések. A polgármester javasolja a 2017. évi munkaterv elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A 2017. évi munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2016. (XII. 19.) önkormány-
zati határozata a 2016. évi munkatervről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet az elő-
terjesztés melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadását.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2016. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata a lakóhely környezeti állapotáról. 
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotá-
ról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. Felké-
ri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés:  

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a módosításnak egyetlen oka a dátum kija-
vítása volt. 

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 

27/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

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

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

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzati rendelet módosítására a jogszabályok vál-
tozása miatt volt szükség. Kiemeli, hogy január 1-től nem családi napköziről, hanem mini 
bölcsödéről rendelkezik a kistérség alapító okirata.  

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 



#  5

28/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

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

  

6./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint jó az önkormányzat hatályos adórendelete, adóemelésre sincs szükség. 

A polgármester a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatát szavazásra bocsátja.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2016. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 51/B. § (1) bekezdésére tekintettel felülvizsgálta Beleg Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2014. (XI. 28.) önkormány-
zati rendeletét, és megállapítja, hogy a rendelet megfelel a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 7. § g) pontjában meghatározott köve-
telményeknek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 
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A jegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a közszolgáltató megküldte a zöldhulladék el-
szállítására vonatkozó szabályokat. Elmondja, hogy mivel ezeket a szabályokat az önkor-
mányzati rendelet nem tartalmazta, a rendelet módosítása vált szükségessé. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Kiemeli, hogy a módosítás szerint, csak az kap zsákot a zöldhulladéknak, aki megfizeti a köz-
szolgáltatási díjat. Felmerül benne a kérdés, hogy mi alapján fogják kiosztani a zsákokat. Vé-
leménye szerint a zöldhulladék elszállítása nem releváns szabályozás egy községben. 

Tamás Csaba polgármester 

Véleménye szerint egyetlen jó dolog, hogy a karácsonyi fenyőfák elszállítását is biztosítja a 
közszolgáltató. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a települési hulladékkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását szavazásra bocsátja.  
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 

29/2016. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

8./ Egyéb ügyek. 

a) DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala: 

Tamás Csaba polgármester ismerteti a DRV Zrt. levelét, és javasolja a közgyűlési határozati 
javaslatok elfogadását, felhatalmazását a szavazólap aláírására, haladéktalan megküldésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2016. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata levélben történő szavazásról. 
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapon szereplő határo-
zati javaslatokat elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő megküldésére 
felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Szabó Róbert levelet írt az ön-
kormányzathoz, amelyben jelezte, hogy az általa bérelt, önkormányzati tulajdonban lévő 625, 
626, 757 és 758 helyrajzi számú ingatlanokat a jövőben is bérelni szeretné. Javasolja, hogy 
bruttó 5 Ft/m2/év áron hat évre adja bérbe az önkormányzat az ingatlanokat Szabó Róbert ré-
szére. 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2016. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata ingatlanok bérbeadásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleg belterületén önkor-
mányzati tulajdonban lévő 625 és 626 helyrajzi számú, „szántó” művelési ágú, vala-
mint a 757 és 758 helyrajzi számú, „kert” művelési ágú ingatlanokat, 2017. január 1. 
napjától 2022. december 31. napjáig, Szabó Róbert 7543 Beleg, Erdészház alatti lakos 
részére bérbe adja. 

2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészletek éves bérleti díját 
bruttó 5 Ft összegben határozza meg ingatlanonként és négyzetméterenként. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

c) A hivatal köztisztviselői illetményemeléséhez hozzájárulás biztosítása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Péntek László segesdi polgár-
mester érdekes dolgokat fedezett fel az önkormányzat harmadik negyedévi beszámolójában.  
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Elmondja, hogy a beszámolóból kiderült, hogy a segesdi óvodában az átlagbér 10 fő dolgozó 
esetében 299.100 Ft, a közös hivatalnál dolgozó köztisztviselőknél az átlagbér 13 fő esetében 
199.600 Ft. Kiemeli, hogy a segesdi polgármester a kormánytisztviselők bértáblájával is 
összehasonlította a köztisztviselőkre vonatkozó béreket, és kiderült, hogy egy vezető-tanácsos 
kormánytisztviselő 10-15 évi munkaviszonnyal akár 150.000 Ft-tal is több bért visz haza, 
mint egy ugyanolyan képzettségű köztisztviselő. A segesdi polgármester, a másik két község 
polgármesterével megbeszélte, hogy minden köztisztviselő részesüljön bruttó 30.000 Ft 
összegű béremelésben 2017. évre vonatkozóan. Elmondja, hogy nem nézett utána a jogszabá-
lyoknak, ezért úgy gondolta, hogy az emelés munkáltatói döntésen alapulhat. A személyi 
ügyekkel foglalkozó köztisztviselő azonban tájékoztatta, hogy nincs lehetőség munkáltatói 
döntésnek, ezért az illetményeltérítéssel oldották meg az emelést. Elmondja, hogy időközben 
a garantált bérminimum is emelkedett, tehát van olyan köztisztviselő, akinek nem elég a 
30.000 Ft összegű kiegészítés sem. Jelenleg úgy néz ki, hogy az állam nem finanszírozza a 
kötelező bérkiegészítést, tehát a községeknek mindenképpen hozzá kellett volna járulnia eh-
hez 2017-ben. Kiemeli, hogy a személyenkénti, bruttó 30.000 Ft összegű emelés összesen 
bruttó 6.316.428 Ft kiadást jelent, de ebből 2.736.948 Ft a kötelező bérkiegészítés. Az összes 
kiadás a három község között, lakosságszám arányosan úgy oszlik meg, hogy Segesdet 
3.910.170 Ft, Ötvöskónyit 1.413.677 Ft és Beleget 992.581 Ft terheli. Javasolja, hogy a testü-
let biztosítsa a közös hivatal köztisztviselői illetményemelkedésének fedezetéül szolgáló 
992.581 Ft összegű hozzájárulást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2016. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata illetményemelés fedezetének biztosításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányza-
ti Hivatal köztisztviselőinek, 2017. január 1. napjától érvényes illetményemeléséhez 
szükséges 992.581 Ft összegű hozzájárulást biztosítja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

d) Szolgáltatási szerződés megkötése: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatnak szolgálta-
tási szerződést kell kötnie a Magyar Államkincstárral az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozásra, valamint az ASP szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. Kéri a testület felha-
talmazását a szolgáltatási szerződés aláírására. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2016. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata felhatalmazásról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Magyar Államkincstárral kötendő, az ASP szolgáltatások nyújtására vonatkozó szol-
gáltatási szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


