
J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült:Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 13.-án 13.00 

órai kezdettel a Községházán megtartott, soron következő nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Bélaképviselők, a meghívottak közül dr. Varga 

Katalin jegyző. 

 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az5 fős testület 

minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

Az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (II.13.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

3./ A jegyző beszámolója a 2016. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

4./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

 

5./ A Szociális Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

 

6./ A 2017. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

 

7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

8./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tisztségviselői 

tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 



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

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (II.13.) 

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 az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Kiemeli, hogy az 

óvoda felújítása nagy ütemben halad, a munkák 75 %-a készen van, már a nyílászárókat is 

kicserélték. Elmondja, hogy még a festés és a parketta-csiszolás van vissza, mint nagyobb 

munka. Tájékoztatást ad arról, hogy február 8.-án a rendőrség által szervezett tagtoborzás volt 

a községben. Ennek kapcsán merült fel, hogy jó lenne egy kamerarendszer kiépítése 

Belegben, a bűnmegelőzés érdekében. Elmondja, hogy elvileg három kamera az egész falut 

lefedné, de egy nyolc kamerát befogadó egységet szeretnének kiépíteni. Kiemeli, hogy az 

árajánlat és a tervek beszerzése folyamatban van, és amint lesz megfelelő pályázati kiírás, 

benyújtják a pályázatot. Elmondja, hogy az önkormányzat költsége lenne az orvosi rendelő 

mögötti helyiség alkalmassá tétele a rendszer működéséhez. 

Tájékoztatást ad arról, hogy ismételten beszélt a kutasi polgármesterrel a belegi önkormányzat 

tulajdonában lévő lakás megvásárlásával kapcsolatban. Elmondja, hogy a következő kutasi 

testületi-ülésen részt fog venni, ahol újra el fogja mondani a belegi testület által képviselt 

álláspontot. 

 

Kérdés nincs.  

 

Hozzászólások: 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Elmondja, hogy nem hiszi el, hogy a kutasi polgármester nem tudja a saját testületének 

előterjeszteni az ésszerű megoldást a lakás megvásárlásával kapcsolatban. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a „Péterfai-ház” ügyében már volt hagyatéki tárgyalás. Elmondja, 

hogy állítólag az ingatlan egy része már eladásra került, de hangsúlyozza, hogy mindent meg 

fognak tenni annak érdekében, hogy a köztemetés kb. 130.000 Ft összegű költsége 

megtérüljön. 

Elmondja, hogy a háziorvosi szolgáltatással kapcsolatban márciusig biztos nem lesz változás, 

tehát marad a jelenlegi helyzet. 



Tájékoztatást ad arról, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz névtelen levél érkezett a 

községből. Elmondja, hogy a levélben szereplő három téma, illetve kérdés megválaszolása 

folyamatban van. 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a kábel-TV ügyében nincs semmi fejlemény, mivel a 

szolgáltató és ügyvédei nem kívánnak adatot szolgáltatni. Elmondja, hogy a községet 

képviselő ügyvéd ismételten kérte levélben az adatok kiadását. Kiemeli, hogy a szolgáltató 

tavaly július óta tartozik havi 40.000 Ft-al. 

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Megjegyzi, hogy a községnek ez jelentős bevétel kiesés, mivel a tartozás összege pl. az orvosi 

rendelő éves fenntartásának fele. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja, melyet5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (II.13.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat és vitára bocsátja a 2017. 

évi költségvetés tervezetét. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Elmondja, hogy az önkormányzat működési bevétele nem növekedett 2016. évhez képest. 

Úgy látja, hogy a polgármester magasabb bérét sem finanszírozza az állam. Véleménye 

szerint amennyiben lehetséges, kiegészítő támogatást kell igénybe vennie az 

önkormányzatnak, főleg, hogy visszafizetési kötelezettsége is van. Részletesen ismerteti az 

óvoda költségvetését és kiemeli, hogy a tervezet szerint 1.353 ezer Ft összegű hozzájárulás 

szükséges az önkormányzat részéről. 

 

 



Javasolja, hogy az óvoda költségvetésébe kerüljön betervezésre egy fő dajka 30 évre járó 

549.300 Ft összegű jubileumi jutalma és járulékai, valamint az egész tervezetet érintően 

kerüljön pontosításra a szociális hozzájárulási adó mértéke, amely 27 %-ról 22 %-ra csökkent 

2017. január 1. napjától. 

Az alpolgármester megjegyzi, hogy nem látta a tervezésben a képviselők természetbeni 

hozzájárulását, ezért javasolja, hogy havi 15.000 Ft összegű hozzájárulás és adója az 

igazgatási kiadások között kerüljön feltüntetésre. Javasolja, hogy az önkormányzat és az 

orvosi rendelő előtti kerítés felújítására 450.000 Ft kerüljön tervezésre. Kiemeli, hogy a 

természetbeni hozzájárulás és a kerítés felújítás költségére a tartalék nyújt fedezetet. 

Javasolja továbbá, hogy az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, tehát az egy fő 

karbantartó és az óvodában dolgozók részére ne évi bruttó 200.000 Ft összegű, hanem évi 

bruttó 134.220 Ft összegű cafetéria kerüljön megtervezésre. 

 

Egyed Béla képviselő 

 

Egyet ért az alpolgármester által javasoltakkal. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Megjegyzi, hogy a gyógyszertárban nagyon le van ázva a fal, véleménye szerint a 

tetőszerkezetet kellene megjavítani. 

 

Tamás Csaba polgármester  

 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy meg fogják nézni a 

gyógyszertár tetejét. 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester először Horváth Józsefné alpolgármester 

által javasolt módosításokat bocsátja szavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

A polgármester a beterjesztett költségvetést azt elfogadott képviselői indítványokkal 

kiegészítve bocsátja szavazásra,melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017. (II.13.) 

önkormányzati határozata a 2017. évi költségvetésről. 

 

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés II. fordulóra történő beterjesztését az 

alábbi kiegészítéssel rendeli el: 

 

1./A Belegi Pitypang Óvoda költségvetésében szerepeljen: 

 549.300 Ft összegű jubileumi jutalom, és járuléka; 

 béren kívüli juttatásként közalkalmazottanként évi bruttó 134.220 Ft. 

 

2./ Az igazgatási kiadásokon belül szerepeljen a dologi kiadások között havi 

15.000 Ft (évi 180.000 Ft) összegű természetbeni hozzájárulás (internet-

hozzájárulás). 

 



3./ Az orvosi rendelő és az önkormányzat előtti kerítés felújítására legyen 

tervezve 450.000 Ft. 

 

4./ Az egész költségvetést érintően kerüljön figyelembe vételre a szociális 

hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra csökkenése. 

 

5./ Az egy fő karbantartó részére évi bruttó 134.220 Ft összegű béren kívüli 

juttatás (cafetéria) kerüljön tervezésre. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

3./ A jegyző beszámolója a 2016. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a gépjárműadó vonatkozásában még mindig 

nagyon sok a hátralék, oda kell figyelni a letiltásokra. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 29/2017. (II. 13.) 

önkormányzati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóztatásról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

4./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. Elmondja, 

hogy a 2017-es évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot a 

jogszabályváltozásoknak megfelelően. Kiemeli, hogy a költségvetési szerveknél dolgozók 

kizárólag két elemet, a készpénz-cafetériát és a SZÉP-kártyát választhatják béren kívüli 

juttatásként. 

 



Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a 2017. évi költségvetés 

tervezetének tárgyalásakor döntöttek a közalkalmazotti cafetéria módosított összegéről, ezért 

ezzel a módosítással javasolja elfogadásra a szabályzatot. 

 

A polgármester javasolja, hogy a napirend keretében hagyja jóvá a testület a polgármesteri 

cafetéria összegét. Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a cafetériára vonatkozó 

szavazásban nem vesz részt. A kizárására vonatkozó javaslatot igen szavazat nélkül, 4 nem 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasítva a testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017. (II. 13.) önkormányzati 

határozata a polgármester kizárása ügyében. 

 

A képviselő-testület a 2017. évi polgármesteri cafetéria összegének meghatározásából a 

polgármester kizárására vonatkozó javaslatot elutasítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

A polgármesteri cafetériára vonatkozó javaslatot4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodás mellet elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2017. (II. 13.) önkormányzati 

határozata a 2017. évi polgármesteri cafetériáról.  

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csaba polgármester 2017. 

évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is magában foglaló bruttó összegét 200.000 

Ft összegben állapítja meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Horváth Józsefné alpolgármester 

 

 

A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének32/2017. (II.13.) önkormányzati 

határozata a cafetéria szabályzat módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cafetéria-szabályzat 

módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja úgy, hogy a közalkalmazottak 

részére járó éves cafetéria összege bruttó 134.220 Ft/fő legyen. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 



5./ A Szociális Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet bizottsági elnök 

 

Kiegészítés: 

 

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a munkaterv. 

Elmondja, hogy a munkaterv csak egy alap, de ennél jóval többet ülésezik a bizottság a 

települési támogatási kérelmek számának függvényében. A bizottság a munkatervet az 

előterjesztés szerint javasolja elfogadásra.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a Szociális Bizottság munkatervének elfogadására vonatkozó javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének33/2017. (II.13.) önkormányzati 

határozata munkaterv elfogadásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 

munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

 

 

 

6./ A 2017. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a polgármesterrel egyeztetve javasolja a 2017. évi 

szabadságolási ütemterv jóváhagyását.  

Megjegyzi azonban, hogy soknak tartja a polgármester megmaradt 2016. évi szabadságát, és 

kéri, hogy 2017-ben az ütemterv alapján kerüljön sor annak kivételére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester jelzi érintettségét, a bizottsági elnök javasolja, hogy ne zárják ki a 

döntéshozatalból. 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2017. (II.13.) 

önkormányzati határozata a polgármester kizárása ügyében. 

 



A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert a személyét érintő ügyben a 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Terézbiz.elnök 

 

A bizottsági javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017.(II.13.) önkormányzati 

határozata a polgármesteri szabadság kiadásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testületeTamás Csaba polgármester 

2017. évi szabadságának kiadását a polgármesterrel történt egyeztetés alapján az 

alábbi szabadságolási ütemterv szerint jóváhagyja. 

 

 2017. évi alapszabadság: 25 nap 

 2017. évi pótszabadság: 14 nap 

 2016. évi ki nem vett:                        69 nap 

  

 2017. évi szabadság összesen: 98 nap 

 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Terv   10 15 10 10 10 10 5 5 13 10 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

 

 

 

7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

 

Hozzászólás nincs. 

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (II.13.) 

önkormányzati határozata az óvodai beíratás és a nyári zárva tartás időpontjáról.   

       

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai 

beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 



 2017. április 25. – 2017. április 26.  9
00

 – 16
00

 óráig. 

 

2./ A beiratkozás helye a Belegi Pitypang Óvoda székhelye: 7543 Beleg, Rákóczi utca 

163. 

 

3./ A képviselő-testület a nyári zárva tartás időpontját 2017. augusztus 1. és augusztus 

31. között határozza meg. 

 

4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 

beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Tamás Csaba polgármester és Szabó Gáborné intézményvezető   

 

 

8./ Egyéb ügyek. 

 

a) Gördülő fejlesztési terv készítésére felhatalmazás: 

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik 

arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-

szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. 

Ennek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A polgármester 

javasolja, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítésével a testület 

bízza meg a DRV Zrt.-t. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a feladatok elvégzésére vonatkozó felhatalmazást szavazásra bocsátja, melyet 

a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017. (II. 13.) 

önkormányzati határozata a DRV Zrt. felhatalmazásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-17127-1-001-00-15 

MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_303 számú Beleg Község víziközmű-

rendszerének Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerint, felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza 

meg. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

 

 



Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Tamás Csaba     dr. Varga Katalin 

polgármester     jegyző 

 


