
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 22.-én, a Köz-
ségházán 13.00 órai kezdettel megtartott, soron következő 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. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2017. (V. 22.) 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 egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet 
elfogadása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. 
 Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

 4./ A nyári szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

6./ Energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

A napirendi pont ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.  
A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja, és azt 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2017. (V. 22.) önkormányza-
ti határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogad-
ja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység. 

A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Kiemeli az éppen 
folyó közmunkaprogramot, illetve az annak keretében végzett munkálatokat. Tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy az óvoda felújítási munkálatai elkészültek, az átadó ünnepség 2017. má-
jus 24.-én szerdán, 15 órakor lesz, ahol Szászfalvi László országgyűlési képviselő mond kö-
szöntőt. Elmondja, hogy pénteken 13 órakor kezdődik a falusi gyermeknap, kéri, hogy aki 
tud, legyen jelen a képviselők közül. Kiemeli, hogy a gyermeknapon lesz légvár, arcfestés és 
gyermekműsor is. Tájékoztatást ad arról, hogy a „szabási” ügyben, június 1.-jén lesz tárgya-
lás. Elmondja, hogy a közös tulajdon megszüntetésére irányuló ügyvédi levél hatásos volt, 
május 30.-án Kutason lesz egyeztetés, ahol az önkormányzatot a kaposvári ügyvéd úr fogja 
képviselni. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Hangsúlyozza, hogy a közös tulajdon megszüntetése ügyében az önkormányzat semmiképpen 
ne csökkentse az ingatlan vételárát. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester asszony hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy már azzal is enged 
az önkormányzat, ha részletekben fizetheti ki Kutas a vételárat. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2017. (V. 22.) önkormányza-
ti határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet elfoga-
dása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  
  
Kiegészítés: 

A polgármester megkéri a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a rendeletalkotás 
szükségességének indokairól. 

Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztá-
lya javaslattal élt a hatályos anyakönyvi rendelet módosítása iránt. Kiemeli, hogy az új rende-
let megalkotásának indoka, hogy a bevezető rész nem volt megfelelő, illetve a hatályos rende-
let olyan elemeket tartalmaz, melyek nem egyeztethetők össze magasabb rendű jogszabályok-
kal. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a törvényességi javaslat 
tudomásul vételét, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2017. (V. 22.) önkormányza-
ti határozata törvényességi felhívás megtárgyalásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette 
a Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának az SOB/
03/1145/2017. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglalt megállapításokat, és 
felkéri a polgármestert, hogy készítse elő azt a rendelet-tervezetet, amely megfelel a 
magasabb rendű jogszabályokban foglalt követelményeknek. 
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Határidő: 2017. május 26. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A törvényességi felhívás tudomásul vételét követően a polgármester javasolja a rendelet-ter-
vezet elfogadását. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól 

3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

Kiegészítés: 

A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az anyakönyvi rendeletben nem lehet szabályozni 
az anyakönyvezetők ruházati támogatását. Elmondja, hogy ugyanolyan feltételekkel, ahogy a 
rendeletben szerepelt, az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése átkerül a közszolgálati 
szabályzatba, melyet mind a három önkormányzatnak el kell fogadnia. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosítását. 

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 92/2017. (V. 22.) önkormányza-
ti határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányza-
ti Hivatal közszolgálati szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint 
jóváhagyja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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4./ A nyári szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a nyári szünetben a gyermekétkeztetést 
Tóth Sándor, az ötvöskónyi konyhát üzemeltető vállalkozó biztosítja Beleg községben. El-
mondja, hogy Tóth Sándor megküldte a nyersanyagnormára vonatkozó tájékoztatását, melyet 
figyelembe véve a vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé. Javasolja, hogy a tes-
tület értsen egyet a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés módosítá-
sával. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 93/2017. (V. 22.) önkormányza-
ti határozata szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés módosí-
tásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetésre 
vonatkozó vállalkozási szerződés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóvá-
hagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a gyermekvédelmi rendelet 
módosítására ugyanabból az okból került sor, ami miatt a szünidei gyermekétkeztetésre vo-
natkozó vállalkozási szerződést módosítani kellett. A polgármester javasolja a módosító ren-
delet-tervezet elfogadását. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete 
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a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

6./ Energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés:  

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatnak a közin-
tézményeire vonatkozóan energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie, melyet öt 
évente felül is kell vizsgálnia. Javasolja az elkészült energiamegtakarítási intézkedési tervek 
elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 94/2017. (V. 22.) önkormányza-
ti határozata az energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mel-
lékletét képező Energiamegtakarítási intézkedési terveket. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

a) Veszélyes fák kivágása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hivatal előtt, a kerítésen belül 
van hat darab fenyőfa, melyek közül egy teljesen elszáradt. Véleménye szerint ki kellene vá-
gatni az összes fát, főleg azért mert az új kerítés is készül, illetve az orvosi rendelő felújítására 
is pályázatot nyújtottak be. Elmondja, hogy amennyiben nyertes lesz a pályázat, a tető is át-
épül, a fenyőfák pedig teljesen ráhajlanak a tetőre. Kért árajánlatot veszélyes fakivágással 
foglalkozó vállalkozótól, aki 120.000 Ft-ért kivágná a hat fenyőfát. Javasolja a munka meg-
rendelését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2017. (V. 22.) önkormányza-
ti határozata veszélyes fák kivágásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért az önkormányzat 
épülete előtti, a kerítésen belül lévő hat fenyőfa kivágásával, annak költségét, azaz 
bruttó 120.000 Ft összeget a tartalék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fakivágás megrendelésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

Kmf. 
 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


