
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 16.-án, a 
Községházán 10 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános ülé-
séről.  

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. 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2017. (XI. 16.) 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 III. negyedévi végrehajtá-
sáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

4./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

8./ 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 hangzott el. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2017. (XI. 16.) 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 beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, 
hogy Siófokon részt vett egy értekezleten az ivóvízminőség javítását célzó pályázattal kapcso-
latban. Kiemeli, hogy több verzió is felmerült. Tájékoztatást ad arról, hogy az egyik verzió 
szerint a községben fúrnának egy új kutat. Véleménye szerint ez nem jó megoldás, mivel a 
lakosok ugyanazt a rossz minőségű vizet kapnák. Elmondja, hogy a másik verzió az, hogy a 
nagyatádi vízműről érkező vizet vezetnék el Ötvöskónyi irányából. Kiemeli, hogy véleménye 
szerint ez a legjobb megoldás. Elmondja, hogy a harmadik verzió szerint Lábod felől érkezne 
a víz, de ez túl messze van, és lennének holt szakaszok a rendszerben. Hangsúlyozza, hogy 
nem tudni mi lesz a vége, majd a mérnökök eldöntik, hogy melyik megoldás lesz a legmegfe-
lelőbb. Kiemeli, hogy a DRV is az Ötvöskónyiból való elvezetést támogatja. Elmondja, hogy 
Belegben az a probléma, hogy nagyon kemény a víz. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Egyed Béla képviselő 

Véleménye szerint változhat az új rendszer kiépítésével a víz minősége, mivel a rendszerbe 
lehet betenni egy szűrőt, amely javítana akár a víz keménységén is. Kiemeli, hogy ez növelhe-
ti a költségeket, de véleménye szerint érdemes lenne beépíteni. 
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Tamás Csaba polgármester folytatja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolóját. El-
mondja, hogy az elmúlt testületi ülésen szó volt a Kutason lévő belegi lakás ügyéről. Emlé-
kezteti a megjelenteket, hogy a kutasi testület korábban hajlandó volt a lakás megosztására. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy összeült a belegi, a kutasi és a kisbajomi polgármester és 
megállapodtak a megosztás kérdésében. Kiemeli, hogy ennek ellenére a kutasi testület prob-
lémának látta azt, hogy nem úgy fogják megosztani a lakást, ahogy ők szeretnék, ezért 
„visszatáncoltak”. Hangsúlyozza, hogy a kutasi testület nem hajlandó a lakás megosztására, 
ezért bírósági úton folytatódik az ügy. 
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a temetőben elkészült a fedlap a kútra. Megköszö-
ni Egyed Béla munkáját. 

Egyed Béla képviselő 

Megjegyzi, hogy véleménye szerint meg is lehetne szüntetni a kutat a temetőben. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

A képviselő véleményével kapcsolatban elmondja, hogy ki tudja mi lesz a jövőben, jó lenne a 
kutat megtartani. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi a polgármestert, hogy mennyibe került az idősek napi rendezvény. 

Tamás Csaba polgármester a képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy kb. 750 
ezer forintba került, de ennek meg volt a fedezete a költségvetésben. 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a testület korábbi döntésének megfelelően 
125.000 Ft összegért megvette az önkormányzat nevében az árverezett Petőfi utcai lakóház 
felét. Kiemeli, hogy a végrehajtó rendezi a tulajdonjogi kérdéseket. 

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

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2017. (XI. 16.) 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 
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2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásá-
ról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Áttanulmányozta az anyagot, és kiemeli, hogy a kommunális adó túlteljesített, az iparűzési 
adó azonban túltervezett.  

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy folyamatos az adóbehajtás, a letiltás, és ebből azért folynak be a bevételek. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megjegyzi, hogy a gépjárműadó esetében van elmaradás, de jónak tartja a fizetési arányt. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint az adóbevételek túl vannak tervezve. Felhívja a figyelmet az adóbehajtás 
és a letiltás fontosságára. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2017. (XI. 16.) önkormány-
zati határozata a háromnegyed éves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének harmadik negyed évi 
végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Beleg Pitypang Óvoda beszámolójával – 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (III. 8.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetőre vonatkozó díjakat évente 
felül kell vizsgálni. Ismerteti a hatályos önkormányzati rendelet szerinti díjtételeket.  
A polgármester javasolja,  hogy az önkormányzat ne emeljen díjat  a temetői  tevékenységre 
vonatkozóan. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Elmondja, hogy nem javasol emelést, de a sírhelyek megváltásának kötelezettségére fel kell 
hívni a lakosság figyelmét. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatát 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a kö-
vetkező határozatot hozza: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2017. (XI. 16.) önkor-
mányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 15/2014. (IX. 5.) önkormányzati  rendeletében  szabályozott,  a 
temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat 
módosítani nem kívánja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
  

A polgármester javasolja, hogy a társulásban ellátott feladatok végzéséről szóló beszámolót a 
képviselő-testület vegye tudomásul. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2017. (XI. 16.) önkor-
mányzati határozata társulási beszámolóról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban ellátott feladatok 
végzéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

            Határidő: értelem szerint 
            Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Tamás Csaba polgármester javasolja a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyását. 
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Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2017. (XI. 16.) önkormány-
zati határozata a belső ellenőrzésről.   

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 2018. 
évi belső ellenőrzés keretében a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet, a helyi 
adók és a gépjármű adó megállapítása, nyilvántartása, beszedése és a hátralékok kezelé-
se szabályszerűségének vizsgálatát határozza meg. 

2./ A képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával az I-Audit Pénzügyi és 
Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 12., képviseli: Szita László 
ügyvezető, reg.szám: 5115389) bízza meg. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megköté-
sére és aláírására.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ Az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző röviden ismerteti az írásos előterjesztést, és kiemeli, hogy az új szabályzat megalko-
tására a közös hivatal személyi állományának változása miatt volt szükség. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2017. (XI. 16.) önkor-
mányzati határozata az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadá-
sáról. 
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kötelezettség-
vállalási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a tárgy-
ra vonatkozó minden korábbi szabályozás hatályát veszti. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

8./ Egyéb ügyek. 

a) Megbízási díj megállapítása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Haász Ágota pedagógus látta 
el ez idáig a könyvtári feladatokat. Elmondja, hogy Haász Ágota jelezte, hogy a jövőben nem 
kívánja a megbízást ellátni, mivel egyéb teendői vannak. Javasolja, hogy Tamás Csabáné be-
legi lakóst bízza meg az önkormányzat a könyvtári feladatok ellátásával. Tamás Csaba pol-
gármester bejelenti személyes érintettségét és kéri a testületet, hogy döntsön a kizárás kérdé-
sében.  
Horváth Józsefné alpolgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a meg-
választott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Az alpolgármes-
ter javasolja, hogy a polgármestert a megbízással kapcsolatos döntésből ne zárja ki. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2017. (XI. 16.) önkor-
mányzati határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert, Tamás Csabáné megbízásának meg-
szavazására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Horváth Józsefné alpolgármester javasolja, hogy a testület Tamás Csabáné belegi lakóst bízza 
meg a könyvtári feladatok ellátásával, havi bruttó 30.000 Ft összegű megbízási díjért.  

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2017. (XI. 16.) önkor-
mányzati határozata megbízási díjról. 
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1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csabáné 7543 Beleg, 
Petőfi utca 38. szám alatti lakóst bízza meg a könyvtári tevékenység ellátásával 2018. 
január 1. napjától 2018. december 31. napjáig, havonta bruttó 30.000 Ft összegű meg-
bízási díj ellenében. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés aláírá-
sára. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Horváth Józsefné alpolgármester 

b) Közcélú közvilágítási használati megállapodás megtárgyalása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jogszabályok szerint a közvi-
lágításra kötelezett és az elosztói engedélyes közti együttműködéssel összefüggő kérdéseket 
közcélú közvilágítási használati megállapodásban kell rögzíteni. Elmondja, hogy a megálla-
podásnak ki kell terjednie a közvilágítási berendezéseknek az elosztóhálózat tartószerkezetein 
és létesítményeiben történő elhelyezésére és üzemeltetésére. Tájékoztatást ad arról, hogy 
E.ON megküldte az erre vonatkozó megállapodást, kéri felhatalmazását a megállapodás alá-
írására. 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

A felhatalmazás biztosítására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2017. (XI. 16.) önkor-
mányzati határozata közcélú közvilágítási használati megállapodásról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
„Közvilágításra kötelezett” és az „Elosztói engedélyes” közti együttműködésre vonat-
kozó közcélú közvilágítási használati megállapodás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

c) Egyéb témák: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
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Elmondja, hogy a temetőben nagyon szépek lettek a padok, megköszöni Egyed Béla képvise-
lő úr munkáját. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a kábel TV üzemeltetője kitette a televízióba, hogy a rendőrség 
megszüntette az eljárást, és ebben leírja azt is, hogy azért nem fizet bérleti díjat az önkor-
mányzatnak, mert ez a lakosság terheit növelné meg, mivel meg kellene emelnie a szolgálta-
tás díját.  

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony által mondottakra reagálva hangsúlyozza, hogy a rendőrség megszüntette 
ugyan az eljárást, de ez nem jelenti az ügy végét. Hangsúlyozza, hogy az első fokú bíróság 
ítéletet hozott arról, hogy ki kell adni az anyagokat, és egyenlőre itt áll az ügy. Elmondja, 
hogy valószínűleg másodfokon fog az eljárás folytatódni, de az biztos, hogy az önkormányzat 
visszamenőleg is kérni fogja a bérleti díjat, és az ügyvédi költségeket is. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


