
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 26.-án, 13.00 
órai kezdettel a Községházán megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
Egyed Béla és Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 
meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző.  

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 
minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A polgármester módosító javaslatot terjeszt a napirenddel kapcsolatban. Javasolja, hogy a 3./ 
napirendi pontban a képviselő-testület tárgyalja meg a helyi építési szabályzat módosításával 
kapcsolatos véleményeket, és így a 4./ napirendi pont legyen az egyéb ügyek. 

A módosított napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2017. (VI. 26.) önkormányza-
ti határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

 2./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása.  
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

3./ A HÉSZ módosításával kapcsolatos vélemények elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

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

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2017. (VI. 26.) önkormány-
zati 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, hogy 
június 1.-jén bíróságra ment, a per a szabási adatok kiadására irányult, azonban Szabás község 
polgármestere nem jelent meg a tárgyaláson. Hangsúlyozza, hogy érdekesnek találja ezt az 
egész hozzáállást. Elmondja, hogy a bíróság nem hozott ítéletet, hanem bírósági meghagyást 
bocsátott ki, melyben a szabási képviselő-testületet arra kötelezte a bíróság, hogy adja ki az 
adatokat. Kiemeli, hogy meg kell várni, míg jogerős lesz a bírósági meghagyás. 
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy június 14.-én a Rauch János-féle ügyben volt te-
repszemlén. Elmondja, hogy a beruházásnak volt egy kivitelezője, véleménye szerint ő felel 
ebben az ügyben. Elmondja, hogy jelen volt a Nokia cég képviselője is, aki azt fogja továbbí-
tani a cég felé, hogy a korábban lefektetett kábelt felszedik, és máshova helyezik majd el. Vé-
leménye szerint ebben az ügyben nem a kábel felszedése a lényeg, hanem a pénz. Tájékozta-
tást ad arról, hogy fél évig szünetel a per, ezt követően lesz majd folytatás. Elmondja, hogy a 
Nokia cég dönteni fog az ügy kimenetelében. 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy kb. egy hónapja volt Barcson kihallgatá-
son, az általa indított büntetőügyben. Elmondja, hogy akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy 
június 16.-án fog befejeződni a nyomozási szakasz, és ezt követően lesz iratismertetés. Ki-
emeli, hogy június 16.-át követően telefonon érdeklődött, de az ügyintézőtől azt a tájékozta-
tást kapta, hogy jelenleg szabadságon van, és nem tud mit mondani az ügyben. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2017. (VI. 26.) önkormány-
zati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
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Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 
A polgármester kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a települési hulladékkal 
kapcsolatos rendelet módosítására a jogszabályoknak való megfelelés érdekében volt szükség.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet módosításának 
elfogadását. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ A HÉSZ módosításával kapcsolatos vélemények elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a helyi építési szabályzat je-
lenleg egyszerűsített véleményeztetési eljárási szakaszban van. Tájékoztatást ad arról, hogy a 
vélemények beérkeztek, ezeket a véleményeket a testületnek el kell fogadni, és el kell készít-
tetnie a záró véleményezési anyagot. Javasolja, hogy a testület fogadja el a beérkezett véle-
ményeket és ezek alapján hatalmazza fel a záró véleményezési anyag elkészíttetésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2017. (VI. 26.) önkormány-
zati határozata vélemények elfogadásáról. 
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1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi építés-
ügyi szabályzat M3/2017-OTÉK jelzőszámú módosításának államigazgatási és partne-
ri egyeztetése során tett észrevételeket. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a lakossági egyeztetés során (hirdetmény, 
honlap, lakossági fórúm) észrevétel nem érkezett. 

3./ Az államigazgatási szervek közül észrevételt a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítésze tett. A képviselő-testület észrevételeit elfogadja, és elrendeli a 
HÉSZ ennek megfelelő pontosítását.  

4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a HÉSZ módosítására vonatkozó 
záró dokumentációt a fentiek figyelembevételével készítesse el és küldje meg az Ál-
lami Főépítésznek.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

a) Együttműködési szándéknyilatkozat megtárgyalása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, a Nagyatádi Kórház szeretne fejlesz-
teni és kiterjeszteni az egészségügyi prevenciós tevékenységet, ezért pályázatot nyújt be az 
Egészségfejlesztési Iroda kialakítására és működtetésére. Kiemeli, hogy a pályázati dokumen-
táció részét képezi a működési területen lévő önkormányzatokkal a kapcsolattartási pontok 
megteremtése és a prevenciós tevékenységben az együttműködési kialakítása. Javasolja az 
együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyását az Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és 
működtetése érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2017. (VI. 26.) önkor-
mányzati határozata együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Kórházzal az 
Egészségfejlesztési Iroda létrehozására és működtetésére vonatkozó együttműködési 
szándéknyilatkozatot jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) A református egyházközség támogatási kérelme: 

A polgármester ismerteti a református lelkész támogatási kérelmét, és tájékoztatja a testületet, 
hogy Belegből három gyermek venne részt a táborozáson. A polgármester javasolja a refor-
mátus egyházközség 40.000 Ft-al való támogatását a kitűzött célok elérése érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A támogatásra vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2017. (VI. 26.) önkormány-
zati határozata református egyházközség támogatásról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Nagyatádi Református Egyházközség számára a támogatási kérelemben sze-
replő céljaik megvalósításához. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás megálla-
podás megkötését követő utalására. 

Határidő: értelem szerint 
            Felelős: Tamás Csaba polgármester 

c) Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Kutasi Sporthorgász Egye-
sület meghívta őt az évadnyitó horgászversenyre. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy az ön-
kormányzat minden évben támogatta az egyesületet, ezért javasolja 20.000 Ft összegű támo-
gatás biztosítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2017. (VI. 26.) önkor-
mányzati határozata egyesület támogatásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Kutasi Sporthorgász Egyesület részére, a tartalék terhére azzal, hogy az 



#  6

egyesület a támogatás összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával számol-
jon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

d) Korábbi döntés megerősítése: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kutassal közös tulajdon meg-
szüntetése ügyében, az önkormányzat által megbízott ügyvéd nem ment semmire. Elmondja, 
hogy levelet is írt, és személyesen is találkozott a polgármesterrel és a képviselőkkel, de nem 
hajlandóak megvásárolni a belegi részt. Kiemeli, hogy az ügyvéd úrnak olyat is mondtak a 
képviselők, hogy 500 ezer forintért megveszik. Emlékezteti a megjelenteket, hogy az érték-
becslés alapján 4,8 millió forintot ér az ingatlanrész. Hangsúlyozza, hogy perre kell vinni az 
ügyet, a perérték pedig 3,5 millió forint lesz, mivel ez egy reális ár. Kéri a testület megerősíté-
sét a közös tulajdon megszüntetése tárgyában. A polgármester javasolja, hogy a testület erősít-
se meg a korábban hozott 62/2017. (III. 13.) önkormányzati határozatot. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2017. (VI. 26.) önkormány-
zati határozata korábban hozott döntés megerősítéséről.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 62/2017. (III. 13.) 
önkormányzati határozatát, és egyet ért a közös tulajdon megszüntetésére irányuló per 
megindításával, melyben a perérték 3,5 millió forint lesz. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

e) Egyéb témák: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy az ivóvíz-minőség javítására benyújtott pályázattal kapcsolatban van-e va-
lamilyen információ. 

Tamás Csaba polgármester 
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Az alpolgármester asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy a múlt héten küldték meg a 
támogatási szerződést, tehát nyert a pályázat. Elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Program-
iroda Nonprofit Kft. fogja lebonyolítani a pályázatot. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint az óvoda udvarán lévő faszobrot rendbe kellene tenni, mert így hamarosan 
tönkremegy.  

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy szólni fog az illetékesnek és 
meg fogja vele nézetni, hogy mit lehet tenni az ügyben. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy az óvoda bejáratával szemben lévő híd, nagyon tönkre ment, valamit kellene 
vele csinálni. Véleménye szerint, ha az önkormányzat nem akarja felújítani, akkor viszont 
meg kellene szüntetni, mert nagyon csúnya. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy nagyon nagy a szintkülönbség 
az árok és a járda között, de meg fogja nézni, hogy mit lehet vele csinálni. Kiemeli, hogy je-
lenleg 16 fő közfoglalkoztatott dolgozik a községben, tehát nem tud csodát tenni, örül, ha a 
legszükségesebb dolgok elkészülnek. Megjegyzi, hogy nagyon kevés az olyan dolgozó, akire 
rá is lehet bízni valamit. Tájékoztatást ad arról, hogy jelenleg csak olyan személyt lehet fel-
venni, akinek kizárólag nyolc osztálya van.  
Elmondja, hogy az embereket ki akarják „nyomni” a munkaerő-piacra, tehát félő, hogy jövőre 
még ennyi és ilyen minőségű dolgozója sem lesz az önkormányzatnak. Elmondja, hogy jelen-
leg, ha valakinek megszűnik a szerződése, nem lehet helyette felvenni senkit. Véleménye sze-
rint, ez az önkormányzat „legatyásításához” vezet. 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 
  
 Tamás Csaba  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


