
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 30.-án, a Köz-
ségházán 13.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános ülésé-
ről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Béla 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. 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (I. 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 képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 
költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ Beleg Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 
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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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (I. 30.) önkormányzati 
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 felújítása folyamatban van. Elmondja, hogy a 
fürdő már ki van csempézve, jelenleg a villanyszerelési munkákat végzik. Kiemeli, hogy feb-
ruár elején cserélik a nyílászárókat. A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a kábel tv-vel 
kapcsolatos büntetőeljárás alakulásáról nem tud semmit. Elmondja, hogy volt ügyvédnél, aki 
kikérte a kábelszolgáltató ügyvédjétől a dokumentumokat, de eddig nem történt semmi. 
Hangsúlyozza, hogy ennek függvényében fog polgári peres eljárást indítani.  

Kérdések és hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy van-e valamilyen fejlemény az önkormányzati tulajdonban lévő kutasi la-
kással kapcsolatban. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy tárgyalt a kutasi polgármesterrel, aki 
azt mondta, hogy ad egy lakást a belegi önkormányzatnak. A polgármester elmondta neki, 
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hogy ez nem olyan egyszerű, mivel először társas házzá kellene alakítani az egész épületet, 
ami nem kevés költségbe kerülne. Hangsúlyozza, hogy ingyen biztosan nem fogja odaadni a 
belegi önkormányzat. 

Egyed Béla képviselő 

Megjegyzi, hogy amennyiben a lakások felújításra kerülnek, akkor annak költsége is közös 
lesz. 
Horváth Józsefné alpolgármester 

A képviselő megjegyzésével kapcsolatban elmondja, hogy eddig sem járult hozzá a belegi ön-
kormányzat, hogy kiadják a lakást, mégis laktak benne. 

Tamás Csaba polgármester 

Kiemeli, hogy sajnos nem látja a kutasi önkormányzat szándékát sem a lakás megvásárlására. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javas-
latot szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (I. 30.) önkormányzati 
határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására az önkor-
mányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás változása mi-
att volt szükség. A polgármester javasolja a módosult együttműködési megállapodás elfogadá-
sát.  

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 16/2017. (I. 30.) önkormányzati 
határozata Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

A képviselő-testület Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Az együttműködési megállapodás elfogadását követően a polgármester a rendelet-tervezetet 
bocsátja szavazásra és a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzati rendelet módosítására egyrészt jogszabály-
változás miatt, másrészt pedig azért volt szükség, mert a rendelet nem tartalmazta a forgalom-
képes ingatlanok listáját. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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4./ A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 
költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az új rendelet megalkotására 
azért volt szükség, mivel a hatályban lévő rendelet megalkotására felhatalmazást adó törvényt 
már hatályon kívül helyezték. Elmondja, hogy a megalkotásra kerülő rendelet-tervezet tartal-
mazza a képviselőket megillető természetbeni juttatást, azaz az internet-előfizetést vagy mo-
bilinternet-előfizetést, a testület korábbi döntésének megfelelően.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról  

és költségtérítéséről 

5./ Beleg Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (I. 30.) önkormányzati 
határozata szabályzat módosításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önköltség-
számítási szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a rendelet-tervezetet egyszer 
már tárgyalta a testület. Elmondja, hogy a megtárgyalást követően le kellett folytatni a véle-
ményeztetési eljárást. Kiemeli, hogy a rendelet-tervezettel a megkeresettek egyet értettek, te-
hát a most beterjesztett rendelet megegyezik a korábban tárgyalt változattal. 
Elmondja, hogy sajnos országos szinten orvoshiány van, a legutóbbi adatok szerint kb. 2000 
háziorvos hiányzik országosan. Kiemeli, hogy egyenlőre szükségmegoldásként heti egy ren-
delés van Belegben. Előre láthatólag február elején lesznek tárgyalások a szolgáltatóval. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megjegyzi, hogy a sürgősségi betegellátásban is orvoshiány van országos szinten. 

Egyed Béla képviselő 

Elmondja, hogy sajnos nem lehet mit csinálni, mivel az orvoshiány országos probléma. 

Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja, hogy a testület először döntsön 
az előterjesztés mellékletét képező megállapodás kérdésében. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt a testület 5 igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (I. 30.) önkormányzati 
határozata megállapodás elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján kezdeményezi 
Kutas Község Önkormányzatával megállapodás kötését, a fogorvosi körzetre, a házior-
vosi körzetre és a védőnői körzetre vonatkozóan. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

A polgármester a megállapodás elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát követően, a ren-
delet-tervezetet bocsátja szavazásra és a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

4/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 

7./ Egyéb ügyek. 

a) Határozatok kijavítása: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a január elején tartott ülésen a 
képviselő-testület meghatározta a polgármester törvény szerinti illetményét és költségtérítését. 
Kiemeli, hogy a döntésben szereplő összegek nem megfelelőek, mivel 100 Ft-ra kerekítve 
szükséges megadni az illetmény összegét. 
Tamás Csaba polgármester javasolja a testületi döntések kijavítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az illetménye összegének javítására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (I. 30.) önkormányzati 
határozata döntés a polgármester illetményére vonatkozó döntés kijavításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javítja a 
3/2017. (I. 9.) önkormányzati határozatát: 

„Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Tamás 
Csaba polgármester illetménye 2017. január 1. napjától a Mötv. 71. § (4) bekezdés b) 
pontja alapján bruttó 398.900 Ft/hó.” 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

A polgármester költségtérítése összegének javítására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (I. 30.) önkormányzati 
határozata a polgármester költségtérítésére vonatkozó döntés kijavításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javítja az 
5/2017. (I. 9.) önkormányzati határozatát: 

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 59.835 Ft/hó. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

b) DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala: 

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

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (I. 30.) 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 javaslatokat elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő megküldésére 
felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

c) Általános iskolai felvételi körzet véleményezése: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megyeszékhely járási hivatala 
január 15-ig megküldi az önkormányzatoknak az általános iskolák kijelölt körzeteinek terve-
zetét. Elmondja, hogy a belegi általános iskolában vannak helyettesítési problémák, de igye-
keznek megoldani. Kiemeli, hogy harcolni fog az általános iskola fennmaradásáért. Tájékoz-
tatást ad arról, hogy a következő tanévben 7 fő lesz általános iskolás, tehát elvileg 18 fős alsó-
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tagozat fog Belegben működni. Hangsúlyozza, hogy ez pozitív változást jelent. Elmondja, 
hogy fontosnak tartja, hogy olyan pedagógusok legyenek az iskolában, akit szeretnek és elfo-
gadnak a szülők, mivel a szülőktől függ az, hogy hova, melyik iskolába íratja a gyermekét. 

Kérdések és hozzászólások:  

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint az iskola fenntartása nagyon fontos a községben. Emlékezteti a megjelen-
teket, hogy már a 90-es években is volt törekvés az általános iskola megszüntetésére, de akkor 
sem sikerült. 

Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy milyen a légkör az óvodában. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy jelenleg nyugalom van az óvodában, bár a 
korábbi személyi problémák továbbra is fennállnak. Kiemeli, hogy az intézményvezető fel-
adata a dolgozók „kordában tartása”, neki kell dokumentálnia azt, ha valamelyik dolgozó nem 
végzi el a feladatát.  
Mivel több hozzászólás nem volt, javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet Beleg köz-
ség vonatkozásában a kijelölt felvételi körzettel. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (I. 30.) önkormányzati 
határozata iskolai felvételi körzetről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beleg vonatkozásában, a 
2017/2018. tanévre megállapított és kijelölt felvételi körzettel, valamint a kötelező fel-
vételt biztosító általános iskolai adatokkal egyetért, változtatást nem javasol. 

Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


