
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 29.-én, a Köz-
ségházán 13.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános ülésé-
ről.  

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. 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (I. 29.) 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 képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Beleg Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének, valamint az ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati ren-
delet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

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

6./ Beleg Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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7./ A helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak felülvizsgálata. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

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

9./ 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 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 6/2018. (I. 29.) 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 

A polgármester beszámol arról, hogy a szabási ügyben egyenlőre nincs előrelépés, mivel a 
jogszabályi változások miatt az ügyvéd csak 2-3 hét múlva tudja benyújtani a keresetlevelet. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a kidőlt oszlop ügyében a kárrendezés folyamatban van.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (I. 29.) önkormányzati 
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 és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására az önkor-
mányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás változása mi-
att volt szükség. A polgármester javasolja a módosult együttműködési megállapodás elfogadá-
sát.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (I. 29.) önkormányzati 
határozata Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

A képviselő-testület Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Az együttműködési megállapodás elfogadását követően a polgármester a rendelet-tervezetet 
bocsátja szavazásra és a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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3./ Beleg Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének, valamint az ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati ren-
delet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlanokat az ingatlan-vagyon kataszter tartalmazza. Elmondja, hogy a vagyonrendelet értel-
mében a vagyongazdálkodási tervet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Kieme-
li, hogy 2017-ben az önkormányzat egy ingatlan tulajdonjogát szerezte meg adás-vétel útján. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a vagyongazdálkodási terv módosításának elfogadását. Javaslatát a 
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő hatá-
rozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (I. 29.) önkormányzati 
határozata vagyongazdálkodási terv módosításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beleg Község Önkormányzata 
Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint módosítja: 

1./ A vagyongazdálkodási terv VIII. Fejezet 4. pontjának második bekezdésében sze-
replő „40” szöveg helyébe „41” szöveg lép. 

2./ A vagyongazdálkodási terv 2. melléklete a következő 41. ponttal egészül ki: 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester a vagyongazdálkodási terv elfogadását követően a rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra és a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad-
va a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

41. 277 3790 Kivett 3 gazdasági 
épület, udvar

Petőfi S. utca 54.
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4./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Kormányhiva-
tal szakmai segítségnyújtással élt az önkormányzati rendeletre vonatkozóan, mivel az több 
ponton nem felel meg a magasabb szintű jogszabályoknak. Kiemeli, hogy a rendelet-tervezet 
a segítségnyújtásban szereplő rendelkezéseket tartalmazza.   

Kérdés, hozzászólás nincs. 
A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntés szüle-
tett a szociális rendelet módosításáról. Elmondja, hogy a módosítás elsősorban a lakhatási tá-
mogatás összegének változását határozza meg, másrészt pedig az idősek napi támogatás, va-
lamint a karácsonyi élelmiszercsomag nyújtása is bekerült a rendeletbe. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Major Mária képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy számításokat végzett arra vonatkozólag, hogy mennyit ta-
karít meg az önkormányzat a lakhatási támogatást figyelembe véve 2018-ban. Elmondja, 
hogy a támogatás összegének csökkenésével a kiadás 4,3 millió forintról 4,1 millió forint lesz 
az idei évben. Kiemeli, hogy 2018-ban nem sokat takarít meg az önkormányzat, tehát véle-
ménye szerint valamelyik támogatáshoz még hozzá kell nyúlnia a testületnek a kiadások 
csökkentése érdekében. 
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Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint a lakhatási támogatást teljes mértékben meg kell szüntetni 2018-ban. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatását kell csökkenteni. 

Tamás Csaba polgármester 

Kiemeli, hogy amennyiben 2018-ban egy alkalommal fizet az önkormányzat közszolgáltatási 
díj támogatást, akkor kb. 600 ezer forintot takarít meg az önkormányzat. 

Major Mária képviselő 

Hangsúlyozza, hogy az éves támogatás összegét figyelembe véve még mindig le kell venni 
valahonnan 700 ezer forintot, akkor is, ha felére csökken a közszolgáltatási díj támogatás éves 
összege. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének biztonsága érdekében el 
kell dönteni, hogy milyen támogatási forma maradjon a szociális rendeletben. 

Tamás Csaba polgármester  

Javasolja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj támogatást vegyék ki a rendelet-
ből, és amennyiben 2019-ben a központi támogatás lehetővé teszi, vissza fogják rakni. Java-
solja, hogy ezzel a módosítással fogadják el az egységes szerkezetű rendeletet. 

A polgármester módosításra vonatkozó javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

A polgármester a módosító javaslat elfogadása után az így módosított rendelet-tervezetet bo-
csátja szavazásra, melyet a testület ugyancsak 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

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

6./ Beleg Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 



#  7

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 10/2018. (I. 29.) önkormányzati 
határozata önköltségszámítási szabályzat módosításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a jegyzőkönyv mel-
léklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ A helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak felülvizsgálata. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az országgyűlési képviselők vá-
lasztására 2018. április 8.-án kerül sor. Elmondja, hogy a Belegben működő választási bizott-
ság tagjainak megbízatása a helyi választásokig, azaz 2019. őszégi tart, azonban szükséges a 
tagok és a póttagok megbízatásának felülvizsgálata. Kiemeli, hogy a 2014. őszén megválasz-
tott egy póttag jelezte összeférhetetlenségét, emiatt két póttag megválasztására van szükség. 
Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A jegyző javaslatát a polgármester szavazásra bocsátja. A javaslatot 4 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hoz-
za: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (I. 29.) önkormányzati 
határozata a választási bizottság póttagjainak megválasztásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beleg községben a Helyi Vá-
lasztási Bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
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1. Bertalan Zsuzsanna 7543 Beleg, Petőfi utca 50. 

2. Konkolyné Kopecsni Matild Eszter 7543 Beleg, Széchenyi utca 
216. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

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

Kiegészítés: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megyeszékhely járási hivatala 
január 15-ig megküldi az önkormányzatoknak az általános iskolák kijelölt körzeteinek terve-
zetét, melyet a képviselő-testületnek véleményeznie kell. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
értsen egyet Beleg vonatkozásában a kijelölt felvételi körzettel. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (I. 29.) önkormányzati 
határozata a felvételi körzetekről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján, Beleg vonatkozásában, a 
2018/2019. tanévre megállapított és kijelölt felvételi körzettel, valamint a kötelező fel-
vételt biztosító általános iskolai (alsó tagozat esetében a Révkomáromi János Általá-
nos Iskola Belegi Telephelye (7543 Beleg, Kossuth L. utca 81.), a felső tagozat eseté-
ben pedig a Révkomáromi János Általános Iskola (7541 Kutas, Petőfi S. utca 82.) ada-
tokkal egyetért, változtatást nem javasol. 

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

Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

9./ Egyéb ügyek. 
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a) Tájékoztatás Major Mária képviselő döntéséről: 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy Major Mária képviselő 2016-
ban nyilatkozatot tett arról, hogy a képviselői tiszteletdíjából 3.000 Ft összegről lemond. Tá-
jékoztatást ad arról, hogy Major Mária képviselő 2018. január 29.-én újabb nyilatkozatban 
jelezte, hogy 2018. évtől a teljes tiszteletdíját fel kívánja venni. Javasolja a képviselői nyilat-
kozat testület általi tudomásul vételét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (I. 29.) önkormányzati 
határozata képviselői nyilatkozat tudomásul vételéről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Major Mária 7543 Beleg, Petőfi 
utca 20. szám alatti lakós, önkormányzati képviselő nyilatkozatát, miszerint 2018. év-
től a teljes tiszteletdíját fel kívánja venni, tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

b) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás elfogadása: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Budapesten, január 12-én volt egy 
konferencia, melynek célja a korlát nélküli betelepítési kvóta elutasítása volt. Javasolja, hogy 
a képviselő-testület fejezze ki egyetértését a konferencia témájával kapcsolatban. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
A polgármester javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (I. 29.) önkormányzati 
határozata a korlát nélküli betelepítési kvóta elutasításáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg hazánkat” című felhívást és ezzel kapcsolatban fogalmazza 
meg a 2./ és 3./ pontban meghatározott véleményét. 

2./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és 
azt, hogy a településen bevándorlásszervező iroda működjön. 
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3./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő 
tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabá-
lyokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

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


