
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 14.-én, 
13.00 órai kezdettel a Községházán megtartott, soron kívüli 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. 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2017. (VIII. 14.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosí-
tása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sa. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek bedolgo-
zásra a 2017. évi költségvetésbe.  
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Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Kiemeli, hogy oda kell figyelni arra, hogy az állam által nyújtott támogatásokat elköltse az 
önkormányzat. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
módosítását szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló   

6/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy ismételten lehetősége nyílt az önkormány-
zatnak arra, hogy szociális célú tüzelőanyagot vásároljon. Véleménye szerint 2017-ben is 
részt kell venni a pályázatban az önkormányzatnak. 

A polgármester javasolja az önkormányzat 2017. évben is nyújtson be pályázatot a szociális 
célú tüzelőanyag vásárlására vonatkozóan.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2017. (VIII. 14.) önkor-
mányzati határozata támogatási igény benyújtásáról. 
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1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján 
igényt nyújt be 126 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásának támogatására. A támo-
gatási igény 15.000 Ft/erdei m3 + ÁFA beszerzési árra vonatkozik, önerő biztosítása 
nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. Az önkormányzat a szociális 
célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. 
napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 

Határidő: 2017. augusztus 25. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a számlázást végző szerv nincs a helyzet magaslatán. Kieme-
li, hogy a belegi lakósok a múlt héten kapták meg az első negyedévre vonatkozó számlákat. 
Elmondja, hogy emiatt vált szükségessé a rendelet módosítása, mivel a hatályos szabályozás 
szerint augusztus 31. a benyújtási határidő. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Javasolja, hogy az önkormányzat értesítse ki a lakosságot a benyújtási határidő változása mi-
att. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a szociális ellátásokról szóló ren-
delet módosításának 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 

17/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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4./ Egyéb ügyek. 

a) Közvilágítási lámpatestek üzemeltetésének megtárgyalása: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az E.ON két fajta szerződéstervezetet kül-
dött a közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére vonatkozóan. Elmondja, hogy az első változat 
a sorcserés, melynek lényege, hogy a szerződés 4 éves időtartamú és 599.600 Ft + ÁFA a sor-
csere díja. Kiemeli, hogy az első változat esetén az üzemeltetési díj 1.274.470 Ft. Tájékozta-
tást ad arról, hogy a sorcsere nélküli változat esetén az üzemeltetési díj 1.125.118 Ft, tehát egy 
évben 37.338 Ft a különbség. Javasolja, hogy a sorcserés változat elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
A polgármester javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2017. (VIII. 14.) önkor-
mányzati határozata üzemeltetési szerződésről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közvilágítási 
aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozóan az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt.-vel csoportos cserés üzemeltetési szerződés köt. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzati intézmények 
tekintetében az MVM Partner Zrt.-vel lejárt a két éves szerződés. A cég megküldte az újabb 
két évre vonatkozó szerződéstervezetet, melyet javasol elfogadásra. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2017. (VIII. 14.) önkor-
mányzati határozata villamosenergia-vásárlási szerződésről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MVM Part-
ner Zrt.-vel a 2018-2019-es időszakra vonatozóan villamosenergia-vásárlási szerződést 
köt. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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c) Egyéb témák: 

Tamás Csaba polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvoda udvarán lévő szobrot megnézte a szakember, 
meg is vásárolták hozzá a szükséges anyagokat. Elmondja, hogy előre láthatólag a héten el 
fog készülni. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a rendőrség felhívta az önkormányzat figyelmét arra, hogy bo-
zótvágókat tulajdonítanak el, ezért jobban oda kell figyelni. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kultúrházban több szék huzata tönkre ment. Elmondja, 
hogy megnézette egy szakemberrel, aki bruttó 220.000 Ft összegért vállalná a székek újra hu-
zatolását. Javasolja a munka megrendelését. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2017. (VIII. 14.) önkor-
mányzati határozata székek kárpitozásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Kultúrházban lévő 
székek újra kárpitozásával, melynek költségét bruttó 220.000 Ft összeget a tartalék ter-
hére biztosítja. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a brigádvezetőt baleset érte, 
előre láthatólag több hónap táppénzen lesz. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy a temetőben lévő padokat le kellene festeni, mert nagyon csúnyák. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy amint végeznek az önkor-
mányzat előtti kerítéssel, le fogják festeni a padokat a temetőben. 
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Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 
  
 Tamás Csaba  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


