
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 20.-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 
képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Béla képviselő. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 3 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva, a következő napirendet tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2017. (III. 20.) önkormányza-
ti határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pont: 

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

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

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a kábel TV-s ügy kapcsán az 
önkormányzatnak fizetési meghagyást küldött Rauch János, mivel a kábelfektetéshez az ő tu-
lajdonában lévő területet vették igénybe, és ezért véleménye szerint neki bérleti díj jár, 
visszamenőleg is. Elmondja, hogy a fizetési meghagyással szemben az önkormányzat ellenké-
relmet terjesztett elő, melyre a Kaposvári Járásbíróság idéző végzést küldött. Tájékoztatást ad 
arról, hogy a tárgyalás 2017. április 6. napján lesz, mely a bérleti díj és járulékai megfizetésé-
re irányul. 

A polgármester javasolja, hogy a testület értsen egyet Dr. Dezső László ügyvéd megbízásával, 
aki perben az önkormányzatot fogja képviselni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az elhangzott javaslatot bocsátja szavazásra és a testület azt 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2017. (III. 20.) 
önkormányzati határozata ügyvédi megbízásról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kaposvári Járásbíróság 
előtt folyó 7.P.20.181/2017. számú ügyben, amely Rauch János felperes részére bérleti 
díj és járulékai megfizetésére irányul, az önkormányzat perbeli képviseletével, Dr. 
Dezső László (7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 11. Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 
632235) ügyvédet bízza meg. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy már több alkalommal is volt 
szó a kábel TV-s üggyel kapcsolatban arról, hogy akkor tudnak csak továbblépni, ha Szabás 
önkormányzata rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat, illetve dokumentumokat. 
Elmondja, hogy az ügyvéd úr már több levelet is írt ennek érdekében, de üzleti titokra 
hivatkozva nem adták ki az adatokat. Tájékoztatást ad arról, hogy az ügyvéddel folytatott 
megbeszélés során arra jutottak, hogy pert kellene indítani a közérdekű adatot tartalmazó 
okiratok kiadása iránt. 

A polgármester javasolja, hogy a testület értsen egyet Dr. Dezső László ügyvéd megbízásával. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az elhangzott javaslatot bocsátja szavazásra és a testület azt 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2017. (III. 20.) 
önkormányzati határozata ügyvédi megbízásról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Járásbíróság előtt 
pert indít Szabás Község Önkormányzatával szemben, a közérdekű adatot tartalmazó 
okirat kiadására kötelezés iránt. Az önkormányzat perbeli képviseletével, Dr. Dezső 
László (7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 11. Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 632235) 
ügyvédet bízza meg. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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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


