
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 5.-én, a Kö-
zösségi Házban 16 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos 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.  
Az első napirendi ponton Jaklovics Viktor alezredes Nagyatádi Rendőrkapitányság vezető he-
lyettes is résztvevője az ülésnek.  

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja 
jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2018. (III. 5.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 
Előadó: Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi munkájáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

5./ A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

6./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének meghatá-
rozása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

7./ Egyéb ügyek. 

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 
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Előadó: Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

Tamás Csaba polgármester felkéri Jaklovics Viktor urat, hogy tartsa meg beszámolóját. 

A Rendőrkapitányság vezető helyezettes úr kiemeli, hogy már a tavalyi évben is elmondta, 
hogy csökkent Belegben az elkövetett bűncselekmények száma, és ez most is igaz. Emlékez-
teti a megjelenteket, hogy 2016-ban 10 bűncselekményt követtek el, de ebből egy ittas vezetés 
volt, tehát lényegében 9 bűncselekményről beszélhetünk. Hangsúlyozza, hogy ehhez képest, 
2017-ben 8 bűncselekményt követtek el. Kiemeli, hogy Beleg egy „élhető” település. Tájé-
koztatást ad arról, hogy a 8 bűncselekményből kettő ittas vezetés, és kettő csalás, olyan, ami-
kor valaki rendelt valamit, de nem kapta meg. Összességében tehát 4 bűncselekményről be-
szélhetünk, melyből 2 lopás, 1 rongálás és 1 zaklatás volt. Hangsúlyozza, hogy mindegyik 
elkövetőt elkapták, tehát a felderítés 100 %-os.  
Elmondja, hogy a 2013. március 1-je óta működő őrszoba rendszer egy nagyon jól működő 
rendszer, melynek fontos tényezője az elérhetőség. A Segesden lévő őrszobát bármikor lehet 
hívni, és a rendőrök a helyszínre érkeznek. Kiemeli, hogy a küldési átlag 2016-ban 14,36 perc 
volt, 2017-ben ez tovább csökkent 12,50 percre. Elmondja, hogy az eredményességi mutatók 
alapján a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság a harmadik helyre került országos szinten, a 
tavalyi hetedik helyhez képest. Kiemeli, hogy országos szinten az elvárt küldési átlag 24 perc. 
Tájékoztatást ad arról, hogy felállítottak még egy egységet, ez a közlekedésrendészeti járőr.  
Kiemeli, hogy a csökkenő tendencia nem áll meg, 2017-ben 36 településen 74 bűncselekmény 
történt, mely nagyon alacsony szám. Hangsúlyozza, hogy természetesen egyszer megáll a 
csökkenő tendencia, mivel nincs olyan, hogy nem lesz bűnelkövetés. 

Kérdések és hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy milyen tapasztalata van a rendőrségnek azzal kapcsolatban, hogy ha egy-
szer valaki börtönbe vonul, akkor az a jövőben visszatartó erő-e.  

Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

Az alpolgármester asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy a tapasztalat az, hogy aki 
egyszer volt börtönben, az vissza is megy. Kiemeli, hogy ha valaki hosszabb időt van börtön-
ben, általában nem jelent visszatartó erőt. 

Tamás Csaba polgármester megköszöni a tájékoztatást.  

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzik el, javasolja, hogy a testület a közbiztonság hely-
zetéről szóló beszámolót fogadja el. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2018. (III. 5.) önkormányzati 
határozata beszámoló elfogadásáról. 

A képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes távozik az ülésteremből. 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi munkájáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester részletesen ismerteti az előterjesztésben szereplő tényeket és mutatószámokat, 
melyek a 2017-es évet jellemezték. A polgármester beszámolója kezdetén kinyilvánítja, hogy 
munkájukat a nyilvánosság mellett végzik, annak eredményét a község szépülése, gyarapodá-
sa jelzi. A polgármester részletezi, hogy a szociális rendelet alapján milyen típusú támogatá-
sokkal igyekeztek segíteni a rászoruló családoknak. Kiemeli, hogy szociális tűzifát osztottak, 
szünidei gyermekétkeztetést biztosítottak. Biztosították az óvodai nevelés feltételeit, az óvo-
dában magasan képzett óvodapedagógusok foglalkoztak illetve foglalkoznak a beíratott gye-
rekkel. A polgármester elmondja a 2017. évről áthúzódó közmunkaprogramokat, valamint az 
azokban résztvevő állástalanok számát. A polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

Kérdések és hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy mi a helyzet a kutasi ingatlannal, mikor várható ítélet. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy még nem került benyújtásra a kere-
set, mivel a jogszabályok olyan mértékben változtak meg, hogy erre csak március hónapban 
kerülhet sor. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy a járdakockák kicserélése folytatódik-e 2018-ban is. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy amennyiben lesz olyan szakmun-
kás, aki meg tudja csinálni az ilyen munkákat, természetesen folytatódni fog. Tájékoztatást ad 
arról, hogy jelenleg a közfoglalkoztatási programokban nem vehet részt olyan személy, aki-
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nek van szakképzettsége. Kiemeli, hogy ez jelenleg országos probléma, és talán változtatni 
fognak a feltételeken. 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2018. (III. 5.) önkormányzati 
határozata a 2017. évi beszámolóról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi önkormányzati mun-
káról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester ismerteti a költségvetési rendelet elfogadásáig, az átmeneti időszakban besze-
dett bevételeket, kiadásokat, melyek a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. Ismerteti a 
beterjesztett rendelet-tervezet főbb számait. Tájékoztatást ad arról, hogy az első fordulóban a 
2018. évi költségvetés már megtárgyalásra került, az ott elfogadott módosítások bedolgozásra 
kerültek a rendeletbe. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megjegyzi, hogy az óvoda kiadása egy havi személyi jellegű kiadással és az ahhoz kapcsoló-
dó járulékokkal csökkent, mivel az egyik konyhai kisegítő nyugdíjba vonul. Kéri a polgár-
mestert, hogy figyeljen oda a gazdálkodásra, ne legyen csődközeli helyzetben az önkormány-
zat. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester asszony hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy nagyon szoros a 
finanszírozás, és csak célzottan lehet felhasználni a bevételeket. Kiemeli, hogy az önkor-
mányzatnak semmilyen mozgástere nincs. Megjegyzi, hogy nagyon szomorú, hogy itt tart egy 
település. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester javasolja a költségvetési rendelet előterjesz-
tés szerinti elfogadását. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  

4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

Tamás Csaba polgármester javasolja a saját bevételek és a kötelezettségek meghatározását. 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2018. (III. 5.) önkormányza-
ti határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető ügyletekről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

         Adatok e Ft-ban 
Saját bevételek 2019. év 2020. év 2021. év

Helyi adóból és települési adóból 
származó bevétel 7120 7120 7120

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű 
jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel    

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 800 800 800

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel  300 300  300

Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés    

Összesen 7420 7420 7420

               Adatok e Ft-
ban
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Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

5./ A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

A terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2018. (III. 5.) önkormányzati 
határozata a 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a 2018. évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 
közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul 
módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 

Adósságot keletkeztető ügyletek
2019. év 2020. év 2021. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása    

Hitelviszonyt megtest. értékpapír, 
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír    

Váltó kibocsátása    

Pénzügyi lízing megkötése    

Adásvételi szerződés megkötése 
visszavásárlási kötelezettség kikötésével    

Legalább 365 nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték    

Külföldi hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege    

Összesen    
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Felelős: Tamás Csaba polgármester 

6./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének meghatá-
rozása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző elmondja, hogy a belegi óvoda beíratási körzete megegyezik a község közigazgatási 
területével. A testület feladata továbbá, hogy az óvoda nyitvatartási rendjét meghatározza. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja az óvoda felvételi körzetének és nyitva tartásának előterjesztés sze-
rinti meghatározását. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2018. (III. 5.) önkormányza-
ti határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 
fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvoda felvételi körzetét alábbi-
ak szerint határozza meg: 

• A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda beíratási körzetét úgy határozza 
meg, hogy az megegyezik Beleg község közigazgatási területével. 

2./ A képviselő-testület az óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
a) Az intézmény napi  

  aa) nyitvatartási ideje: 10 óra 
  ab) nyitás időpontja: 7.00 órakor 

  ac) zárás időpontja: 17.00 órakor. 

b) Az intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 50 óra (az a) pont sze-
rinti napi nyitva tartással). 

c) Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a kö-
vetkező év július 31. napjáig folyamatosan tart nyitva (az a) pont szerinti napi nyitva 
tartással, a b) pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett), kivéve az intézmény nevelő-
testülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év rendjében 
megállapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet. Az intézmény a 
nevelési év augusztus hónapjában zárva tart. 
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3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti felvételi kör-
zetet, valamint a 2./ pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos 
módon és az önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

4./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 2./ pont szerinti nyitva-
tartási rendről a szülőket írásban tájékoztassa. 

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

7./ Egyéb ügyek. 

Az egyéb ügyek napirenden belül más téma nem hangzott el. 

Mivel hozzászólás nem volt, megköszöni a megjelenést, a közmeghallgatásos ülést berekeszti. 

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


