
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 13.-án, a Köz-
ségháza házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron 
kívüli nyilvános üléséről.  

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

Az írásos napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017. (III. 13.) önkormányza-
ti határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 2./ Jogi képviselő meghatalmazása  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak szüksége van rendkívüli ön-
kormányzati támogatásra, mivel 2015. évről visszafizetési kötelezettsége keletkezett a szociá-
lis kiadásokra kapott támogatás teljes összegének fel nem használása miatt. Javasolja, a pá-
lyázat benyújtását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 



"  2

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2017. (III. 13.) önkormány-
zati határozata települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza pályázat benyúj-
tását, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyar-
ország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 
III. 1. pontja szerinti, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatá-
sára. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Jogi képviselő meghatalmazása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Beleg tulajdonában lévő kuta-
si ingatlanra irányuló eljárásban, Dr. Dezső László ügyvéd nem láthatja el a község képvisele-
tét, mivel Kutas is ügyfele, ezért Dr. Molics Ottó kaposvári ügyvédet ajánlotta Beleg képvise-
letére. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megjegyzi, hogy ez egy régóta húzódó ügy, jó lenne pontot tenni a végére. 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy le kell kérni egy friss tulajdoni lapot, mert azon látszik, hogy mekkora az alsó 
részből is az önkormányzat tulajdona. Kiemeli, hogy természetesen azt is rendezni kell. El-
mondja, hogy mivel osztatlan közös tulajdonról van szó, a per a közös tulajdon megszünteté-
sére fog irányulni. Véleménye szerint ez a legegyszerűbb, mivel, ha nem a közös tulajdon 
megszüntetésére irányulna a per, akkor társasházzá kellene alakítani, az pedig többszörös 
ügyvédi költséget jelentene. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja, hogy a testület értsen egyet 
Dr. Molics Ottó kaposvári ügyvéd megbízásával. 

A polgármester az elhangzott javaslatot bocsátja szavazásra és a testület azt 4 igen 
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szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2017. (III. 13.) 
önkormányzati határozata ügyvédi megbízásról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutas, 457/A helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott, 7541 Kutas Petőfi utca 71. szám alatti, 454 m2 nagyságú, „egyéb 
épület” megjelölésű ingatlanra vonatkozóan pert indít a közös tulajdon megszüntetése 
iránt. Az önkormányzat perbeli képviseletével, Dr. Molics Ottó (7400 Kaposvár, Teleki 
utca 11. I./1. Somogy Megyei Ügyvédi Kamara) ügyvédet bízza meg. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi megbízási szerződés 
megkötésére és aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvoda felújítása két héten 
belül elkészül, de legkésőbb április elejére teljesen megújul az óvoda. Elmondja, hogy a testü-
letnek össze kell gondolnia a 2017-ben tervezett felújításokat, és kiemeli, hogy a legfontosabb 
az önkormányzat működőképességének a biztosítása. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a 
2017-es felújítási tervek között szerepel az orvosi rendelő és a hivatal előtti kerítés felújítása, 
ennek költsége kb. 500 ezer forint lesz, ezen kívül az óvoda felújítása esetén a 400 ezer forint 
összegű önerőt, valamint a plusz munkák költségét is ki kell fizetni. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a humánszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázatban Beleg 
község is partner, és ennek kertében előre láthatólag lehetőség lesz a kultúrházban vizesblokk 
kialakítására. Elmondja, hogy a pályázaton belül vannak dologi kiadások, ennek keretében az 
önkormányzat várhatóan 3 millió forintban részesül. Kiemeli, hogy a vizesblokk kialakítására 
irányuló árajánlat készítése folyamatban van.  

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy várhatóan milyen összegű lesz a költségvetés. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy még folyamatban van az árajánlat 
készítése. Kiemeli, hogy a pályázatnak csak egy részét lehet dologi kiadásokra fordítani, a 
többit rendezvényekre kell elkölteni. Ezzel kapcsolatban lesz csütörtökön egy megbeszélés. 
Elmondja, hogy a vizesblokk kialakítása esetén a könyvtár a KISZ klubba kerül át. 
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A polgármester hangsúlyozza, hogy a szociális kiadásokat kordában kell tartania az önkor-
mányzatnak, a feladatokat minden esetben rangsorolni kell.  
Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy Péterfai Józsefné köztemetésének költsége megtérült 
Dr. Dezső László ügyvédnek köszönhetően. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


