
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 9.-én, a Köz-
ségházán 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 napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármester tisz-
teletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ A polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármester tisz-
teletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy módosult az önkormányzati törvény polgármeste-
rek illetményére és tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezései. Kiemeli, hogy 2016. december 31. 
napjáig a polgármester illetményét a helyettes államtitkár illetményéhez kötötte a törvény, 
2017. január 1. napjától azonban az államtitkár illetményéhez. Elmondja, hogy a módosítások 
következtében a testületnek meg kell állapítania a polgármester illetményét és költségtérítését, 
valamint meg kell határoznia az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 
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Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy a Kormány kommunikációja szerint a jogszabály 
módosításával rendezik a polgármesterek illetményét. Kiemeli, hogy két évvel ezelőtt az 1500 
fő alatti települések polgármestereinek bérét 70 ezer forinttal csökkentették, most a rendezés-
sel 100 ezer forinttal növelik. Elmondja, hogy két év telt el a csökkentés óta, tehát a polgár-
mesterek jobban jártak volna, ha akkor nem csökkentik az illetményüket. Hangsúlyozza, hogy 
a polgármester január 1-től érvényes illetménye már megközelíti az óvónők bérét. 
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 az illetményéről való tájékoztatással 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 2/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert az illetményének összegére vonatko-
zó tájékoztatás megvitatásából nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Horváth Józsefné alpolgármester elmondja, hogy a polgármester e tisztségét főállásban tölti 
be. A hatályos szabályozás szerint a polgármester illetményét a törvény, és nem a képviselő-
testület határozza meg, vagyis a polgármester illetményének összege nem helyi döntés függ-
vénye. A hatályos jogszabályok alapján a település lakosságszámára tekintettel a polgármester 
illetménye az államtitkár Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott illetményének 40 %-a, vagyis 398.868 Ft.  
Az alpolgármester a fentiek alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

Tamás Csaba polgármester illetménye a Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a 
település lakosságszámát – az államtitkár törvényben meghatározott illetményének 40 %-a, 
vagyis 398.868 Ft/hó. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett el-
fogadva a következő határozatot hozza:  
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata a polgármester illetményéről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Tamás Csa-
ba polgármester illetménye 2017. január 1. napjától a Mötv. 71. § (4) bekezdés b) 
pontja alapján bruttó 398.868 Ft/hó. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

Horváth Józsefné alpolgármester tájékoztatást ad a polgármester költségtérítésének összegé-
ről. 

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 költségtérítéséről való tájékoztatással kapcsolatos kér-
désből ne zárja ki. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert a költségtérítésének összegére vonat-
kozó tájékoztatás megvitatásából nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Horváth Józsefné alpolgármester ismerteti, hogy a hatályos szabályozás értelmében a polgár-
mestert az illetményén felül költségtérítés is megilleti, amely az alapilletményének 15 %-a. A 
jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés össze-
gét illetően. Tudatja, hogy Tamás Csaba polgármester részére a költségtérítés mértéke az il-
letményének 15 %-a, vagyis 59.830 Ft/hó. Javasolja a költségtérítés határozati formában tör-
ténő megállapítását.  

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett el-
fogadva a következő határozatot hozza:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata a polgármester költségtérítéséről. 
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Tamás Csa-
ba polgármester költségtérítésének mértéke 2017. január 1. napjától a Mötv. 71. § (6) 
bekezdése, az illetményének 15 %-a, azaz bruttó 59.830 Ft/hó. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

Tamás Csaba polgármester ismerteti, hogy a következő döntés az alpolgármester tiszteletdíjá-
nak megállapítására irányul. 

Az alpolgármester bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a 
szavazásból kizárás kérdésében. 

A polgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képvise-
lők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja, hogy az alpolgármestert 
a tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból ne zárja ki. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata az alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Horváth Józsefné alpolgármestert a tiszteletdíjának megállapítá-
sával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati törvény 80. § 
(2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármes-
ter tiszteletdíja 90%-át. Kiemeli, hogy a hatályos szabályozás értelmében a társadalmi megbí-
zatású polgármester tiszteletdíja Beleg község esetében 398.868 Ft 50%-a, azaz 199.434 Ft 
lenne. Ennek megfelelően a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának maximu-
ma 179.490 Ft lehetne, költségtérítése pedig 26.923 Ft. 

A polgármester kéri a Szociális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint 
javasolják, hogy Horváth Józsefné alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 110.000 
Ft/hó összegben állapítsa meg. 
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Mivel más javaslat nem hangzott el, a polgármester a bizottsági javaslatot szavazásra bocsát-
ja, melyet a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfo-
gadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata az alpolgármester tiszteletdíjáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Józsefné alpolgármes-
ter tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 110.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

Az alpolgármester tiszteletdíjának összegére vonatkozó döntés meghozatalát követően, a pol-
gármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az alpolgár-
mestert a tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15 %-a. A jog-
alkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét 
illetően.  

Az alpolgármester bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a 
szavazásból kizárás kérdésében. 

A polgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képvise-
lők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja, hogy az alpolgármestert 
a költségtérítésének megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból ne zárja ki. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata az alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Horváth Józsefné alpolgármestert a költségtérítésének megállapí-
tásával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester javasolja, hogy Horváth Józsefné alpolgármester költségtérítésének összege, a 
tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 16.500 Ft/hó legyen. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 3 igen szavazattal, ellen-
szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata az alpolgármester költségtérítéséről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Józsefné alpolgármes-
ter költségtérítésének mértékét 2017. január 1. napjától, a tiszteletdíjának 15 %-ában, 
azaz 16.500 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

2./ Egyéb ügyek. 

a) Ivóvízminőség javítására irányuló pályázat benyújtása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt.-vel folytatott egyez-
tetések alapján, a községnek lehetősége van az ivóvíz minőségének javítására pályázatot be-
nyújtania. Elmondja, hogy a projekt várható támogatási igénye 340 millió forint, a várható 
önerő pedig 51 millió. Kiemeli, hogy az önerőt az önkormányzat a Magyar Állam hozzájáru-
lásával tudja biztosítani. Hangsúlyozza, hogy lényegében uniós pénzből biztosítják a vízminő-
ség javítását. Tájékoztatást ad arról, hogy két alternatíva van, az egyik a kútfurás, a másik pe-
dig az Ötvöskónyiból történő átvezetés. Véleménye szerint nincs veszíteni valója az önkor-
mányzatnak a pályázat benyújtásával.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a program megvalósítása érdekében az önkormányzatnak 
konzorciumi megállapodást kell kötnie az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft.-vel. Javasolja a megállapodás megkötésére vonatkozó döntés meghozatalát. 

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 10/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata konzorciumi megállapodás megkötéséről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ivóvízmi-
nőség-javító program megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza Tamás Csaba polgármestert az előterjesztés mel-
lékleteként szereplő Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos 
bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja. 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Javaslat a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítására: 

Horváth Józsefné alpolgármester javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson természetbeni 
juttatást a képviselőknek internet-előfizetés vagy mobilinternet-előfizetés formájában, a kép-
viselők választása szerint.  

Tamás Csaba polgármester egyet ért az alpolgármester javaslatával. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja, hogy a képviselők tiszteletdíjáról 
szóló önkormányzati rendeletet úgy módosítsák, hogy kerüljön bele a képviselők természet-
beni juttatásának választási lehetősége. 

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 11/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata rendelet módosításáról.   

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a helyi képviselők, 
bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról 
szóló önkormányzati rendelet 2./ pontban részletezett módosításának szükségességével. 

2./ Az önkormányzati rendelet egészüljön ki a képviselők természetbeni juttatásával, 
internet-előfizetés vagy mobilinternet-előfizetés formájában, a képviselők választása 
szerint. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi képviselők, bizottsági tagok költ-
ségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását dolgozza ki, és a következő munkaterv szerinti ülésre terjessze elő. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

c) DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala: 

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

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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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 12/2017. (I. 9.) önkormányzati 
határozata levélben történő szavazásról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapon szereplő határo-
zati javaslatot elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő megküldésére fel-
hatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2017. január 18. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

d) Egyéb témák: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a háziorvosi rendelőben, a váró részen tönkre mentek 
a székek, ki kellene ezeket cserélni. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy meg fogja nézni és amennyi-
ben szükséges, ki fogják cserélni a rossz állapotban lévő székeket. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a tavalyi év végén a háziorvosi ellátást biztosító cég vezetője azt ígérte, hogy januárban 
két új háziorvos is jön, és akkor vissza fog állni a rég rend a rendelés tekintetében. Elmondja, 
hogy egyenlőre nem bízik ebben, mivel országos szinten is orvoshiány van. Kiemeli, hogy ezt 
a jelenlegi helyzetet kell elfogadnia a község lakosságának. 
Horváth Józsefné alpolgármester 

Hangsúlyozza, hogy a belegi önkormányzat tulajdonában lévő kutasi ingatlan kérdését napi-
renden kell tartania a testületnek. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy ismételten beszélni fog 
a kutasi polgármesterrel a belegi lakás ügyében. Kiemeli, hogy rá fog kérdezni, hogy melyik 
lakásról van szó konkrétan, és azt a lakást át kell adniuk a belegi önkormányzatnak. 
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzatnak polgári pert kell indítania a 
kábel TV-s ügyben, annak érdekében, hogy az eredeti állapotot állítsák vissza. Kiemeli, hogy 
attól, hogy jelenlegi büntetőperben megállapítanak majd valamit, attól még Beleg községnek 
nem lesz jobb. Ezért kell polgári pert indítania az önkormányzatnak. 
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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


