
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 11.-én, a 
Községházán 13 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános ülé-
séről.  

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. 

A napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2017. (IX. 11.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

4./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ A Belegi Pitypang Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének véle-
ményezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti tevékeny-
ségről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2017. (IX. 11.) önkormány-
zati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység 

Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy Kutason lévő belegi ingatlan ügyében folynak a 
tárgyalások. Kiemeli, hogy Belegnek 19 %-a van az ingatlanban, Kisbajomnak pedig kb. 32 
%-a. Tájékoztatást ad arról, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a bíróság arra fogja kötelezni a 
kutasi önkormányzatot, hogy vegye meg Beleg részét. Hangsúlyozza, hogy az is elképzelhető, 
hogy társasházzá kell alakítani az ingatlant. Elmondja, hogy az önkormányzat által megbízott 
ügyvéd megkeresi levélben a kisbajomi testületet, hogy mi a szándékuk az ő részükkel. Ki-
emeli, hogy a társasházzá alakítás is jó megoldás lenne, mert akkor Belegnek lenne pl. egy 
lakása, amivel azt kezd, amit akar, pl. bérbe is adhatja. Tájékoztatást ad arról, hogy az önkor-
mányzat által készíttetett értékbecslés, nem igazságügyi szakértői vélemény. Elmondja, hogy 
amennyiben Kutas nem fogadja el, rendeljen ki Kutas igazságügyi szakértőt és fizesse is ki. 

Kérdések és hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy amennyiben az ingatlant társasházzá alakítanák, akkor mindenki rendel-
kezhetne-e a saját részével. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy társasház esetén minden tulajdonos 
a saját részével rendelkezhetne. Kiemeli, hogy ez idáig Kutas a társasházzá alakításra sem 
mutatott hajlandóságot. 
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Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy hol tart a kábel TV-vel kapcsolatos büntetőeljárás ügye. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy szeptember 19.-én lesz tár-
gyalás a Nagyatádi Járásbíróságon az üggyel kapcsolatban. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint, ha elkészült a kerítés az önkormányzat előtt, a temetőben lévő padokat 
mindenképpen le kellene festeni. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Egyet ért az alpolgármester asszony véleményével és hozzáteszi, hogy a temetőben lévő kutat 
is meg lehetne szüntetni. Véleménye szerint le lehetne fedetni a kutat és a tetejére valamilyen 
temetői díszt, pl. angyalkát lehetne tenni. 

Tamás Csaba polgármester 

Egyet ért az alpolgármester és a képviselő asszony javaslatával. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javas-
latot szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2017. (IX. 11.) önkormány-
zati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy feltételezi azt, hogy a módosított előirányzatok nincsenek lekönyvelve a ki-
adások esetében, mivel az előirányzat és a teljesítés nagyon „torz képet” mutat. Véleménye 
szerint a bevételeken belül a gépjárműadó és az iparűzési adó túl van tervezve.  
Kiemeli, hogy nagyon oda kell figyelni a szociális kiadásokra, nehogy vissza kelljen fizetnie 
az önkormányzatnak.  

Major Mária képviselő 

Tájékoztatást ad arról, hogy augusztus hónapban a települési gyermeknevelési támogatásra, és 
a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására közel 400 ezer forintot fizetett ki az önkor-
mányzat. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a 2017. első félévi beszámoló el-
fogadását. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2017. (IX. 11.) önkormány-
zati határozata a féléves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi végrehajtá-
sáról szóló beszámolóját – benne a Belegi Pitypang Óvoda beszámolójával – az előter-
jesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik 
arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szol-
gáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. Kieme-
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li, hogy ennek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A polgármester 
elmondja, hogy a DRV Zrt. az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a gördülő fejlesztési 
tervet a 2018-2032. évi időszakra. A polgármester javasolja, hogy a feladatok elvégzésével a 
testület bízza meg a DRV Zrt.-t, valamint, hogy a testület fogadja el a gördülő fejlesztési ter-
vet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2017. (IX. 11.) önkor-
mányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-17127-1-001-00-15 
MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_303 kódszámú, Belegi vízmű megnevezésű vízi-
közmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
11. § szerint Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 
2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő 
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től 
megrendeli. 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester kérése dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a 2013. 
évben elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot két évente felül kell vizsgálni. Kiemeli, 
hogy az első felülvizsgálat 2015. szeptemberében megtörtént. Elmondja, hogy a felülvizsgálat 
során a táblázatok kiegészültek a 2015-ös és 2016-os adatokkal, illetve a magyarázó szövegek 
kerültek aktualizálásra. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy végig olvasta az előterjesztés szerinti anyagot és megállapítja, hogy nem sok 
minden változott a községben 2013., illetve 2015. óta. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
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Elmondja, hogy nagyon részletes anyagról van szó, látszik, hogy sok munka van benne. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Tamás Csaba polgármester javasolja, hogy a helyi 
esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát a képviselő-testület fogadja el. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2017. (IX. 11.) önkor-
mányzati határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ram felülvizsgálatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ A Beleg Pitypang Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének vélemé-
nyezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

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

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2017. (IX. 11.) önkor-
mányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 
2017/2018. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja. 

2./ A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló be-
számolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy idén is lehetősége 
van az önkormányzatnak arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. 
Javasolja, hogy az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan is csatlakozzon az ösztöndíjrend-
szerhez. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2017. (IX. 11.) önkor-
mányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

                                                                                                          
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Ön-
kormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2018. évi fordulójához. A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képe-
ző Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója kereté-
ben a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rend-
szerben rögzíti. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben 
általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírá-
sára. 

Határidő: 2017. október 2. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy minden év szeptember hónap-
jának utolsó péntekjén tartják az idősek napját a községben. Javasolja, hogy a rendezvény 
megszervezésére a tavalyi évhez hasonló módon kerüljön sor, tehát mindenkinek, aki 2017-
ben tölti be a 60. életévét, adjon az önkormányzat ajándékot 2.000 Ft/fő értékben és vendégel-
je meg őket a kultúrházban.  
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Minden testületi tag egyet ért a polgármester által elmondottakkal. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2017. (IX. 11.) önkor-
mányzati határozata az idősek napi ajándékozásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek-napi rendezvény 
megtartásához 550.000 Ft összeget biztosít, a szociális kiadások terhére. 

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


