
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 15.-én, a Köz-
ségházán 13 órai kezdettel megtartott, soron kívüli 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. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 15.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy át kell tekintetni a szociális 
rendeletet, mivel az önkormányzat 2018-ban kevesebb állami támogatást kap a szociális fel-
adatokra. Véleménye szerint racionális és igazságos rendeletet kell megalkotni. A polgármes-
ter vitára bocsátja a rendelet módosítását. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint a rendelet tartalmát tekintve kizárólag a lakhatási támogatáshoz lehet hoz-
zányúlni. Elmondja, hogy a lakosság minden rétegének biztosítani kell, de kevesebb összeg-
ben. Kiemeli, hogy a lakhatási támogatásra jogosult réteg nagy része nem közüzemi célokra 
használja fel a támogatást. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint a lakhatási támogatás esetében a rendeletben meghatározott támogatást 
lehetne csökkenteni. 
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Major Mária képviselő 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2017. december hónapban 72 fő kapott lakhatási támoga-
tást, és ebből 40 fő a legmagasabb, 6.000 Ft-os összegű támogatást. 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint ne azokat sújtsa az önkormányzat, akik mindent rendesen befizetnek, tehát 
ne olyan támogatást szüntessenek meg, amely a lakosság azon rétegének is jár, akik nem a 
létminimumból élnek. Véleménye szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támoga-
tás összegét is lehetne csökkenteni, pl. 6.000 Ft-ra. 

Major Mária képviselő 

Tájékoztatást ad arról, hogy a 72 fő lakhatási támogatásban részesülőből 16 fő kap 3.000 Ft 
összegű támogatást. 

Egyed Béla képviselő 

Véleménye szerint is a lakhatási támogatás összegét kellene lecsökkenteni, a többi támogatást 
pedig változatlanul kellene hagyni. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint, amennyiben a lakhatási támogatás összege egységesen 3.000 Ft lenne, 
akkor éves szinten kb. 2 millió forintot takarítana meg az önkormányzat. 

Major Mária képviselő 

Véleménye szerint nagyon hosszú lesz a kifutási idő, de hosszú távon megtakaríthat ezzel az 
önkormányzat. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint a lakhatási támogatást meg is szüntetheti az önkormányzat. 

Tamás Csaba polgármester 

Véleménye szerint ne szüntesse meg az önkormányzat teljes mértékben a lakhatási támoga-
tást. Összefoglalja a képviselők véleményét, és az alábbi javaslatot fogalmazza meg. Javasol-
ja, hogy a lakhatási támogatás összege egységesen 3.000 Ft legyen, a jövedelemhatár pedig ne 
változzon, tehát 0 Ft – 71.250 Ft jövedelemig járjon. Javasolja, hogy a lakhatási támogatást a 
kérelem benyújtásának évében, december 31. napjáig állapítsák meg. Javasolja, hogy a szoci-
ális rendelet tartalmazza a jövőben az idősek napi ajándék nyújtását, valamint a belegi háztar-
tások részére karácsonyi élelmiszercsomag nyújtását. Javasolja, hogy az idősek napi támoga-
tás a 60. életévét betöltött személyeknek nyújtsa az önkormányzat, 2.000 Ft/fő összegű aján-
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dék formájában. Javasolja, hogy a karácsonyi élelmiszercsomag egy háztartásra jutó értékét a 
rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével állapítsák meg. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a javaslatát szavazásra bo-
csátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (I. 15.) önkormányzati 
határozata szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról.   

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a szociális ellátások-
ról szóló önkormányzati rendelet 2./ pontban részletezett módosításának szükségességé-
vel. 

2./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet:  
• 16. § (1) bekezdése hatályát veszti, és helyébe a következő rendelkezés lép: „A 

lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 3.000 Ft.” 
• 16. § (2) bekezdése hatályát veszti, és helyébe a következő rendelkezés lép: „A 

lakhatási támogatást a kérelem benyújtásának évében, december 31. napjáig kell 
megállapítani. 

• kiegészül a 15/B. alcímmel: „Települési támogatás idősek napjára”. 
• kiegészül a 15/C. alcímmel: „Települési támogatás karácsonyra a belegi háztar-

tások részére”. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szociális ellátásokról szóló önkormány-
zati rendelet módosítását a következő munkaterv szerinti ülésre készítse elő. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

a) DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala: 

Tamás Csaba polgármester ismerteti a DRV Zrt. levélét, és javasolja a közgyűlési határozati 
javaslat elfogadását, felhatalmazását a szavazólap aláírására, haladéktalan megküldésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (I. 15.) önkormányzati 
határozata levélben történő szavazásról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapon szereplő határo-
zati javaslatot elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő megküldésére fel-
hatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2018. január 23. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

b) A településarculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó döntés meghozatala: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatnak meg kell alkot-
nia a településarculati kézikönyvét. Elmondja, hogy a készítésre vonatkozóan már 2017-ben 
kötöttek vállalkozói szerződést Gáts András mérnökkel, azonban az erre vonatkozó döntések 
nem kerültek meghozatalra. Javasolja, hogy a tervezési munkával Gáts András mérnököt, a 
főépítészi tevékenység végzésével pedig id. Gáts András építészmérnököt bízza meg a testü-
let. 

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 4/2018. (I. 15.) önkormányzati 
határozata a Település Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítéséről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beleg település teljes köz-
igazgatási területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi ren-
delet elkészítésére vonatkozó tervezési munkát bruttó 955.040 Ft (alanyi adómentes) 
díj ellenében megrendeli Gáts András (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 4.) egyéni vállal-
kozó tervezőtől. 

2./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beleg település teljes köz-
igazgatási területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi ren-
delet elkészítésére vonatkozó főépítészi tevékenység elvégzését bruttó 10.000 Ft díj 
ellenében megrendeli id. Gáts András építészmérnöktől.  

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a tervezői szerződés és a megbí-
zási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  
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c) Egyéb témák: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat nyert 11 mil-
lió forintot az orvosi rendelő felújítására. Elmondja, hogy a kultúrházban talán lesz lehetőség 
a vizesblokk kialakítására, mivel nyert a nagyatádi pályázat. Kiemeli, hogy ez utóbbival kap-
csolatban csütörtökön lesz megbeszélés Nagyatádon. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy a térfigyelő kamerák is kialakításra kerülnek-e. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a térfigyelő kamerák kialakítása is a 
nagyatádi pályázatban szerepel. 
Horváth Józsefné alpolgármester 

Kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a testületet az önkormányzat anyagi helyzetéről. 
Tamás Csaba polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 1,5 millió forintot kapott a rendkívüli 
támogatás keretében, így az óvodai pótmunkák kivételével, év végén minden számla kifize-
tésre került. Elmondja, hogy 1.250.000 Ft támogatást nyert az önkormányzat a közösségi ház 
és a községháza külső felújítására, valamint 11,3 millió forintot az orvosi rendelő felújítására. 
Elmondja, hogy bízik abban, hogy március hónapban az adóbevételek pozitív irányba fogják 
elmozdítani az önkormányzat pénzügyi mérlegét. Kiemeli, hogy a visszafizetési kötelezettség 
2018. július hónapig terheli az önkormányzatot, ez havi 490.000 Ft. Elmondja, hogy ez az az 
összeg, amivel a béreken felül, amúgy gazdálkodhatna az önkormányzat.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a NÉBIH ellenőrzése során megállapított hiányosságokat 
folyamatosan pótolják, így a szúnyoghálót az ablakokra, öltözőszekrényt, konyhaszekrényt, 
az öt köpenyt, fogasokat és a rágcsálóirtást is. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kidőlt oszlop miatti kárrendezés is folyamatban van. El-
mondja, hogy az orvosi rendelő és a községháza előtti kerítésre csak tavasszal kerülnek fel a 
lécek. 

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


