
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 18.-án, a 
Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Béla 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 175/2017. (XII. 18.) 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./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

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

5./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ Tájékoztatás a főállású polgármesterek szabadsága kiadásával kapcsolatos szakmai 
segítségnyújtásról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

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

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzik 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 176/2017. (XII. 18.) 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: 

A polgármester beszámol arról, hogy a múlt héten az orvosi rendelő sarkánál lévő oszlopnak 
nekiment egy autó, a biztosító általi kárrendezés folyamatban van. Tájékoztatja a megjelente-
ket, hogy a kutasi ingatlan ügyében az önkormányzat ügyvédje benyújtotta a keresetet. El-
mondja, hogy a kábel TV-s ügyben pedig a bíróság másodfokon is ítéletet hozott, melyben 
kötelezte Szabást az iratok kiadására. 

Kérdések és hozzászólások. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy a háziorvosi szolgálat esetében 2018. január 1.-től változik-e a rendelési 
idő. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy elvileg nem változik a rendelési 
idő. Kiemeli, hogy a fő probléma Belegben az, hogy az emberek szó szerint „meghülyítik” a 
háziorvost. Elmondja, hogy csapatostul járnak az orvoshoz, ha van bajuk, ha nincs. 

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 177/2017. (XII. 18.) önkormány-
zati határozata a két ülés közti tevékenységről. 
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A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztés a testületi ülések előre vetített időpontjait tar-
talmazza. Véleménye szerint minden képviselőnek megfelelnek a hétfő délután 13 órakor 
kezdődő ülések. A polgármester javasolja a 2018. évi munkaterv elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A 2018. évi munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2017. (XII. 18.) önkormány-
zati határozata a 2018. évi munkatervről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervet a jegy-
zőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint a községben a legtöbb ingatlan esetében rendezett a környezet, néhány ki-
vételtől eltekintve, és a gazosodás sem jellemző. 
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Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy a Rákóczi utcában is lehetne-e olyan fákat ültetni, mint a hivatal előtt, az 
egységes utcakép érdekében. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy jelenleg vannak fák a Rákóczi utcában, és a 
lakók hozzájárulása nélkül nem szeretné azokat kivágatni. Kiemeli, hogy amennyiben úgy 
dönt a testület, hogy a Rákóczi utcában is egyforma fák legyenek, akkor tavasszal ezt meg 
fogja beszélni az ott lakókkal. 

Egyed Béla képviselő 

Megkérdezi, hogy van-e lehetőség az árkok kiigazítására a csapadékvíz elvezetése érdekében. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy természetesen van rá lehetőség, de problé-
ma, hogy van olyan utca, ahol nincs is árok. Kiemeli, hogy gond lehet az is, hogy nincsenek 
hidak, tehát nem fog elfolyni a csapadékvíz. Elmondja, hogy amikor tavasszal „beindul” a 
közmunka program, akkor vissza fognak térni erre a kérdésre. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a lakóhely környezeti állapotáról 
szóló beszámoló elfogadását.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2017. (XII. 18.) önkor-
mányzati határozata a lakóhely környezeti állapotáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotá-
ról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. Felké-
ri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

Kiegészítés:  



#  5

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a módosításnak egyetlen oka a dátum kija-
vítása volt. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint jó az önkormányzat hatályos adórendelete, adóemelésre sincs szükség 
azért sem, mert a lakosságot nem lehet tovább terhelni. Felhívja a figyelmet az adóbehajtás 
fontosságára, mivel több milliós az önkormányzat kintlévősége. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megjegyzi, hogy nagyon sokan megtehetnék, de még sem fizetik be az adótartozást. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgála-
tát szavazásra bocsátja.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2017. (XII. 18.) önkor-
mányzati határozata a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 
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Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 51/B. § (1) bekezdésére tekintettel felülvizsgálta Beleg Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2014. (XI. 28.) önkormány-
zati rendeletét, és megállapítja, hogy a rendelet megfelel a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 7. § g) pontjában meghatározott köve-
telményeknek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Tájékoztatás a főállású polgármesterek szabadsága kiadásával kapcsolatos szakmai 
segítségnyújtásról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Kormányhi-
vatal szakmai segítségnyújtás keretében tájékoztatást küldött a főállású polgármesterek sza-
badsága kiadásával kapcsolatban. Elmondja, hogy a tájékoztatás felhívja a figyelmet az egyes 
szervek, így a jegyző, illetve az alpolgármester feladataira a polgármester szabadságának ki-
adásával kapcsolatban. Javasolja a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét. 
A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2017. (XII. 18.) önkor-
mányzati határozata tájékoztatás tudomásul vételéről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhi-
vatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya által kiadott, a főállású 
polgármesterek szabadsága kiadásával kapcsolatos szakmai segítségnyújtásra vonat-
kozó tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

a) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményemeléséhez hozzá-
járulás biztosítása: 

Tamás Csaba polgármester megkéri dr. Varga Katalin jegyző asszonyt az illetményemeléssel 
kapcsolatos tudnivalók ismertetésére. 
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Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavalyi évben a II. besorolási 
osztályba tartozók esetében, a képviselő-testületek által megszavazott illetményemelést „elvit-
te” a garantált bérminimumra történő kiegészítés. Elmondja, hogy személyi illetmények ki-
alakításával valósulna meg 2018-ban az illetményemelés a II. besorolási osztályba tartozók 
esetében. Kiemeli, hogy az I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselőknél pedig maradna a 
2017-ben is érvényes illetményeltérítés. Kiemeli, hogy az illetményemelés összesen bruttó 
4.572.388 Ft kiadást jelent, mely a három község között, lakosságszám arányosan úgy oszlik 
meg, hogy Segesdet 2.813.015 Ft, Ötvöskónyit 1.043.733 Ft és Beleget 715.640 Ft terheli.  

Tamás Csaba polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a közös hivatal köztisztviselői 
illetményemelkedésének fedezetéül szolgáló 715.640 Ft összegű hozzájárulást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2017. (XII. 18.) önkor-
mányzati határozata illetményemelés fedezetének biztosításáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal köztisztviselőinek 2018. évre vonatkozóan az illetményemeléséhez 
szükséges 715.640 Ft összegű hozzájárulást biztosítja.  

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzájárulás összegét az ön-
kormányzat 2018. évi költségvetésébe, pénzügyi hozzájárulásként beépíti és az 1./ 
pontban meghatározott összeg 50 %-át 2018. március 15. napjáig, a fennmaradó 50 %-
ot pedig 2018. június 15. napjáig átutalja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

Kmf. 
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 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


