
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 9.-én, a Köz-
ségházán 13 órai kezdettel 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. 

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

Az írásos napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2017. (X. 9.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

2./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

3./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

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 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 139/2017. (X. 9.) önkormányzati 
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 beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, 
hogy a közfoglalkoztatási program keretében jelenleg 18 fő dolgozik, végzik az árkok tisztítá-
sát és a kaszálást a községben. 

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 140/2017. (X. 9.) önkormányzati 
határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet elfogadá-
sa. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző elmondja, hogy a szociális célú tűzifa rendelet ugyanolyan feltételekkel került meg-
alkotásra, mint az elmúlt években. Kiemeli, hogy a tavalyi évben 67 m3 tűzifa támogatást ka-
pott az önkormányzat, az idei évben pedig 93 m3-t. Hangsúlyozza, hogy a kérelmek elbírálása 
a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 
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Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy kevesebb mennyiséget kapott az önkormányzat, mint amennyit igényelt. Ki-
emeli, hogy az igényelt mennyiség 126 m3 volt, a megítélt mennyiség pedig 93 m3.  
Kéri a testületi tagokat, hogy a lakosságot tájékoztassák az igénylés lehetőségéről annak érde-
kében, hogy minél hamarabb kiosszák a tűzifát. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és 
a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyző-
könyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2017. (X. 10.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 15.000 
Ft + Áfa-ért biztosítja az önkormányzatnak a szociális célú tűzifát. Javasolja, hogy a testület 
hatalmazza fel a polgármestert a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való 
megvásárlására. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2017. (X. 9.) önkormányza-
ti határozata szociális célú tűzifa megrendeléséről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való megrendelésére és szállí-
tási szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a belegi alsó tagozatos általános isko-
lás gyermekek körzeti iskolája a községben, a felső tagozatosaké pedig Kutason van. Javasol-
ja az írásos határozati javaslat elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2017. (X. 9.) önkormányza-
ti határozata a felvételi körzetekről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, 2018/2019-es tanévre vonatkozóan a tele-
pülésen élő általános iskola alsó tagozatos gyermekek számára a Belegben működő 
általános iskola kijelölését, a településen élő általános iskola felső tagozatos gyerme-
kek számára a Kutason működő általános iskola kijelölését javasolja megállapítani, 
tehát a 2017/2018-as tanévre megállapított körzethatárokban változtatást nem tart 
szükségesnek. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy Beleg felvételi körzete megegyezik a tele-
pülés közigazgatási területével. 

3./ Beleg község Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó gyermekek száma 
intézményi bontásban: 

• Révkomáromi János Általános Iskola Kutas 

▪ 9 fő hátrányos helyzetű és 16 fő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek. 

• Somogy Megyei Duráczky EGYMI Kaposvár 

▪ 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

• Általános Iskola Kaposfő 

▪ 1 fő hátrányos helyzetű gyermek. 

• Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

▪ 5 fő hátrányos helyzetű és 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek. 
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• Éltes Mátyás Általános Iskola Nagyatád 

▪ 4 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Ka-
posvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztályát a testület döntéséről 
értesítse. 

Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

4./ Egyéb ügyek. 

a) Tájékoztatás a Nagyatádi Járásbíróság ítéletéről: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületet, hogy a barcsi rendőrkapitányság lezárta a 
nyomozást és megállapította, hogy szerintük nem történt bűncselekmény. Kiemeli, hogy aki 
végig olvassa a dokumentumokat, annak a napnál világosabbá válik, hogy nem arról van szó, 
amit leírnak az indokolásban. A polgármester megjegyzi, hogy a nyomozást lezáró dokumen-
tum indokolási része egyszerűen nevetséges.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kábel-TV ügyében a Nagyatádi Járásbíróság első fokon 
ítéletet hozott. Elmondja, hogy az ítélet értelmében az alperes, azaz Szabás Község Önkor-
mányzata köteles három napon belül kiadni a dokumentumokat. Hangsúlyozza, hogy a bíró-
ság egyértelműen kimondta ítéletében azt, hogy az alperes rosszhiszeműen járt el. 

/Tamás Csaba polgármester felolvassa a bírósági ítéletet./ 

b) Tájékoztatás a Kutason lévő önkormányzati tulajdonról: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy az ügyvéd úr felvette 
levélben a kapcsolatot a kisbajomi önkormányzattal, a kutasi ingatlanban lévő belegi rész 
megváltásának ügyében. Elmondja, hogy a kisbajomi önkormányzat döntést hozott arról, 
hogy nem kíván élni a megváltás lehetőségével. Tájékoztatást ad arról, hogy az ügyvéd úr ezt 
követően Kutasnak és Kisbajomnak is írt levelet, melyben kérte, hogy az ingatlant a tulajdoni 
hányadok arányában osszák fel. Kiemeli, hogy erre a levélre még nem érkezett válasz, de 
amennyiben ez sem működik, akkor biztosan perre kerül sor. 

c) A temetőben lévő kút megszüntetése: 

Tamás Csaba polgármester  
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Emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban szó volt a temetőben lévő kút lefedéséről. Meg-
kérdezi Egyed Béla képviselőt, hogy november 1-jére készen lesz-e a fedlap. 

Egyed Béla képviselő 

A polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy készen lesz, és utána fog járni, hogy mi-
lyen szobor illene a fedlap tetejére. 

Tamás Csaba polgármester 

Megjegyzi, hogy november 1-jére a temetőben lévő padok is le lesznek festve. 

d) Egyéb témák: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kerítéslécek megérkeztek, és 
hamarosan neki állnak a festésnek. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a pénzügyi ügyintézővel átnézték a címkézett támogatásokat, és 
úgy tűnik, hogy nem lesz probléma, tehát nem kell visszafizetnie jövőre az önkormányzatnak. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


