
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 12.-én 16.00 
órai kezdettel a Közösségi Házban megtartott, soron következő nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Béla képviselők, a meghívottak közül dr. Varga 
Katalin jegyző. 

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

Az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ A jegyző beszámolója a 2017. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

4./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A Szociális Bizottság 2018. évi munkatervének és ügyrendjének elfogadása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

6./ A 2018. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

8./ Egyéb ügyek. 



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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 
A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.  

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (II. 12.) 
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 az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Kiemeli, hogy a 
kerítés esetében kb. 200 ezer forint összegű kárról beszélhetünk, ennek rendezése 
folyamatban van. Elmondja, hogy az ivóvízminőség javító pályázatban a szakemberek a 
Nagyatádról jövő vízelvezetést támogatják, de Nagyatád nem engedi ennek kivitelezését. 
Kiemeli, hogy pénteken, Budapesten lesz ezzel kapcsolatban megbeszélés, melyen részt fog 
venni. Elmondja, hogy amennyiben nem lesz megegyezés Nagyatáddal, akkor Belegben kell 
egy kutat fúrni, de akkor véleménye szerint nem fog javulni a víz minősége. 

Kérdés nincs.  

Hozzászólás: 

Egyed Béla képviselő 

Véleménye szerint van olyan technológia, mely javítaná a víz minőségét. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja, melyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 



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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy az óvoda esetében 5 fő létszám van, ezzel szemben a költségvetés 3 fő 
létszámot finanszíroz. Kiemeli, hogy ebből adódóan 5 millió forint körüli összeget kellene 
hozzátenni az óvoda működéséhez. Elmondja, hogy az óvodavezető asszony tájékoztatta a 
dolgozókat a létszámleépítés szükségességéről. Kiemeli, hogy az óvodában van egy dolgozó, 
aki már elmehetne nyugdíjba, és ő úgy nyilatkozott, hogy március 1-től felmentési idejét fogja 
tölteni, ez 8 hónap.  

A polgármester vitára bocsátja a 2018. évi költségvetés tervezetét. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat működési bevétele nem növekedett 2017. évhez képest. 
Kiemeli, hogy a DRV Zrt.-től kapott 800 ezer forint összegű bevétel is növeli a hiányt, mivel 
ezt a pénzt nem lehet működésre költeni. Hangsúlyozza, hogy a szociális kiadások esetében 
még kellene 700-800 ezer forint ahhoz, hogy az idősek napi- és a karácsonyi ajándékot ki 
tudja az önkormányzat fizetni.  
Az alpolgármester asszony hangsúlyozza, hogy 2018-ban nagyon takarékosan kell 
gazdálkodnia az önkormányzatnak. 

Tamás Csaba polgármester 

Kiemeli, hogy Beleg településnek nagyon rossz adottságai vannak, mivel nincsenek 
munkahelyek a községben és zártkert sem tartozik Beleghez. Elmondja, hogy emiatt a 
bevételek beszedésének lehetőségei is korlátozottak. 

Major Mária képviselő 

Megkérdezi, hogy mennyibe került a fiókgyógyszertár plafonjának javítása. 

Tamás Csaba polgármester 



A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy kb. 50 ezer forintba került a javítás. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy a felújításra kapott 1.250 ezer forint mit foglal magába. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy a közösségi ház és a 
községháza külső felújítását, valamint a közösségi ház ebédlő részének festését foglalja 
magába a támogatás összege. Elmondja, hogy a vállalkozóval egyeztetett abban a kérdésben, 
hogy a közösségi ház felújítására nyáron kerüljön sor.  
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Hangsúlyozza, hogy az adóhátralékok behajtására fokozott figyelmet kell fordítani 2018-ban 
is. 

Mivel több hozzászólás nem volt, Tamás Csaba polgármester javasolja, hogy az óvoda 
esetében a személyi jellegű kiadásokat módosítsák úgy, hogy a nyugdíjba vonuló egy fő 
dolgozó felmentési ideje, és így a munkaviszonya is, a nyolc hónap figyelembe vételével 
október 31. napjával megszűnik. 

A polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

A polgármester a beterjesztett költségvetést azt elfogadott indítvánnyal kiegészítve bocsátja 
szavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a 2018. évi költségvetésről. 

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés II. fordulóra történő beterjesztését az 
alábbi kiegészítéssel rendeli el: 

1./ A Belegi Pitypang Óvoda költségvetésében a személyi jellegű kiadások az 
alábbiak szerint módosuljanak: 

• 1 fő nyugdíjba vonuló dolgozó munkabérét és annak járulékait, 
valamint a béren kívüli juttatásokat október 31. napjáig vegyék 
figyelembe; 

2./ A közösségi ház esetében ne legyen bevétel tervezve, mivel a közösségi 
házban már nincsenek rendezvények, vásárok. 



3./ Az egész költségvetést érintően kerüljön figyelembe vételre a szociális 
hozzájárulási adó 27 %-ról 19,5 %-ra csökkenése. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ A jegyző beszámolója a 2017. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az egyes adónemek vonatkozásában nagyon 
sok a hátralék, oda kell figyelni a letiltásokra. 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóztatásról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. Elmondja, 
hogy a 2018-as évre vonatkozóan kel le t t aktual izálni a szabályzatot a 
jogszabályváltozásoknak megfelelően. Kiemeli, hogy a költségvetési szerveknél dolgozók 
kizárólag két elemet, a készpénz-cafetériát és a SZÉP-kártyát választhatják béren kívüli 
juttatásként. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



A polgármester javasolja, hogy a napirend keretében hagyja jóvá a testület a polgármesteri 
cafetéria összegét.  
Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a cafetériára vonatkozó szavazásban nem vesz 
részt. A kizárására vonatkozó javaslatot igen szavazat nélkül, 4 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elutasítva a testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2018. (II. 12.) önkormányzati 
határozata a polgármester kizárása ügyében. 

A képviselő-testület a 2018. évi polgármesteri cafetéria összegének meghatározásából a 
polgármester kizárására vonatkozó javaslatot elutasítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármesteri cafetériára vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 
1 tartózkodás mellet elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2018. (II. 12.) önkormányzati 
határozata a 2018. évi polgármesteri cafetériáról.  

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csaba polgármester 2018. 
évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is magában foglaló bruttó összegét 200.000 
Ft összegben állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Horváth Józsefné alpolgármester 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2018. (II. 12.) önkormányzati 
határozata a cafetéria szabályzat módosításáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cafetéria-szabályzat 
módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja úgy, hogy a közalkalmazottak 
részére járó éves cafetéria összege bruttó 134.220 Ft/fő legyen. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ A Szociális Bizottság 2018. évi munkatervének és ügyrendjének elfogadása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet bizottsági elnök 



Kiegészítés: 

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a 2018. évi 
munkaterv és a bizottság ügyrendje. Elmondja, hogy a munkaterv csak egy alap, de ennél 
jóval többet ülésezik a bizottság a települési támogatási kérelmek számának függvényében. A 
bizottság a munkatervet és az ügyrendet az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester először Szociális Bizottság munkatervének elfogadására vonatkozó javaslatot 
bocsátja szavazásra.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2018. (II. 12.) önkormányzati 
határozata munkaterv elfogadásáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 
munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

A polgármester a munkaterv elfogadását követően a Szociális Bizottság ügyrendjének 
elfogadására vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2018. (II. 12.) önkormányzati 
határozata a bizottság ügyrendjének elfogadásáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság ügyrendjét 
a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

6./ A 2018. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök  

Kiegészítés: 



Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a polgármesterrel egyeztetve javasolja a 2018. évi 
szabadságolási ütemterv jóváhagyását. Megjegyzi azonban, hogy soknak tartja a polgármester 
megmaradt 2017. évi szabadságát, és kéri, hogy 2018-ban az ütemterv alapján kerüljön sor 
annak kivételére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester jelzi érintettségét, a bizottsági elnök javasolja, hogy ne zárják ki a 
döntéshozatalból. 
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a polgármester kizárása ügyében. 

A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert a személyét érintő ügyben a 
döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz.elnök 

A bizottsági javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a polgármesteri szabadság kiadásáról.  

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csaba polgármester 
2018. évi szabadságának kiadását a polgármesterrel történt egyeztetés alapján az 
alábbi szabadságolási ütemterv szerint jóváhagyja. 

 2018. évi alapszabadság: 25 nap 
 2018. évi pótszabadság: 14 nap 
 2017. évi ki nem vett:                      103 nap 
  
 2018. évi szabadság összesen:         142 nap 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VII
I.

IX. X. XI. XII.

Terv 10 15 16 15 15 15 15 10 10 11 10



7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A napirendhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (II. 12.) 
önkormányzati határozata az óvodai beíratás és a nyári zárva tartás időpontjáról.   

       
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai 
beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 

• 2018. április 24. – 2018. április 25.  900 – 1600 óráig. 

2./ A beiratkozás helye a Belegi Pitypang Óvoda székhelye: 7543 Beleg, Rákóczi utca 
163. 

3./ A képviselő-testület a nyári zárva tartás időpontját 2018. augusztus 1. és augusztus 
31. között határozza meg. 

4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 
beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Tamás Csaba polgármester és Szabó Gáborné intézményvezető   

8./ Egyéb ügyek. 

A napirenden belül egyéb téma nem hangzott el. 

   

Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 



Tamás Csaba       dr. Varga Katalin 
 polgármester                jegyző 


