
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 22.-én, a Köz-
ségházán 11 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.  

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. 

A napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2018. (III. 22.) önkormányza-
ti határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztatás az ivóvízminőség-javító pályázatról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ Vagyonkezelési szerződés módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Tájékoztatás az ivóvízminőség-javító pályázatról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tegnapi napon, Budapesten 
részt vett egy megbeszélésen, melynek tárgya az ivóvízminőség-javító pályázat volt. Emlé-
kezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat körülbelül 340 millió forint összegű támoga-
tást nyert a vízminőség javítására. Elmondja, hogy a megvalósítás tekintetében több variáció 
is volt, az egyik, hogy Ötvöskónyi településen keresztül, Nagyatádról jön az ivóvíz, a másik, 
hogy helyben fúrnak egy új kutat, és volt olyan elképzelés is, hogy Lábodról építik ki a veze-
téket. Kiemeli, hogy a legreálisabb és a legcélszerűbb az lett volna, ha Nagyatádról jön Be-
legbe az ivóvíz, Ötvöskónyin keresztül, ez az üzemeltetési költséget is csökkentette volna. 
Elmondja, hogy Nagyatád ennél a változatnál azt kérte, hogy a pályázati pénz egy részét, 
költsék a város technikájának fejlesztésére, mivel a nagyatádi vízkészletet és gépeket terhelte 
volna az, hogy Belegbe megy az ivóvíz. Kiemeli, hogy a DRV Zrt. is ezzel értett egyet, vi-
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szont a terveket készítő cég szerint Beleg település nyerte a pénzt, ezért Belegben is kell el-
költeni. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy ez a pályázat több települést is érint, de jelenleg Beleg mi-
att áll az ügy. Kiemeli, hogy a tegnapi napon az irányba ment a tárgyalás, hogy vagy a telepü-
lésen fúrnak egy új kutat, vagy pedig nem lesz kivitelezés. 
Hangsúlyozza, hogy nem szabad elszalasztani véleménye szerint ezt a lehetőséget, és ennyi 
pénzt. Kiemeli, hogy az új technológia azon nem fog segíteni, hogy kemény a víz. 
Tájékozatja a megjelenteket, hogy arról kell dönteni, hogy Belegben használják fel a támoga-
tást, tehát a településen fúrnak új kutat és fejlesztenek technológiát, vagy hagyják az egészet 
„elúszni”.  
Elmondja, hogy a DRV Zrt. megállapította, hogy a nagyatádi vízbázis jelenleg alkalmas a te-
lepülések ellátására, azonban azt senki sem garantálja, hogy három év múlva is elegendő lesz 
a rendelkezésre álló vízmennyiség.  
A polgármester elmondja, hogy logikusan érvelve az egész arról szól, hogy az elnyert támoga-
tást felhasználják, és öt évig fenntartják a rendszert. Kiemeli, hogy öt év elteltével pedig lehet, 
hogy lesz lehetőség egy új pályázattal újabb fejlesztésre. 
Kiemeli, hogy amennyiben a településen fúrnak új kutat, akkor csak ugyanabból a vízből tud-
nak vizet venni, azonban a fejlettebb technológia kiépítésével, valószínű, hogy javulni fog az 
ivóvíz minősége.  

Kérdések és hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint amennyiben van rá lehetőség, akkor saját maguknak csináltassák meg a 
kutat, tehát a Belegben új kút fúrását támogatja. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megjegyzi, hogy a csőrendszerrel is probléma van, azt át kellene mosni. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

A képviselő asszony megjegyzésével kapcsolatban elmondja, hogy a csőrendszert jelenleg is 
átmossák időnként, de az új technológia kialakításához véleménye szerint ez is hozzá tartozik. 

Tamás Csaba polgármester 

Megerősíti az alpolgármester asszony által elmondottakat, hogy jelenleg is átmossák időnként 
a csöveket. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy a jelenlegi kút hány méter mélyen van? 

Tamás Csaba polgármester 
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A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy azt nem tudja, de az új kutat bizto-
san mélyebbre fúrják.  

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy az új rendszer kiépítését követően a kezelés a jövőben is a DRV Zrt.-hez 
tartozik-e. 

Tamás Csaba polgármester 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy természetesen a DRV Zrt.-hez fog 
tartozni a jövőben is. Megjegyzi, hogy a víz árának a csökkentéséhez azt a megoldást tudta 
volna elképzelni, amikor Nagyatádról kapják a belegiek a vizet. 

Major Mária képviselő 

Megkérdezi, hogy a kivitelezés meddig tart és mikor fog befejeződni. 

Tamás Csaba polgármester a képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy 2018-
ban nem is biztos, hogy elkezdik a kivitelezést, először még a közbeszerzést is le kell folytat-
ni. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja, hogy a testület azt a verziót támo-
gassa, amikor is Belegben fúrnak új kutat. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2018. (III. 22.) önkormányza-
ti határozata saját vízműves megoldás elfogadásáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP 2.1.3-15-2017-00047 
azonosító számú projekt tekintetében a saját vízműves verziót támogatja, tehát a támo-
gatás a helyi vízmű korszerűsítésére és helyben történő új kutak fúrására irányuljon. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

2./ Vagyonkezelési szerződés módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2013-ban kö-
tött vagyonkezelési szerződést a belegi általános iskola használatára és a működési költségek 
viselésére vonatkozóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Elmondja, hogy a Ka-
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posvári Tankerületi Központ jelezte, hogy a vagyonkezelési szerződés módosítása szükséges a 
korábbi Intézményfenntartó Központ átszervezése, valamint a kapcsolattartó személyének 
megváltozása miatt. Javasolja a vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2018. (III. 22.) önkormányza-
ti határozata vagyonkezelési szerződés módosításáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központtal 2013. február 5. napján létrejött, a Beleg 282/1 hrsz.-ú, természetben a 
7543 Beleg, Kossuth L. utca 81. szám alatti ingatlan használatára és a működési költsé-
gek viselésére vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítását elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy sem a kábel TV-s ügyben, sem 
pedig a közös tulajdon megszüntetése ügyében nem került benyújtásra a kereset, mivel a jog-
szabályváltozások következtében az ügyvédek nem tudják a keresetlevelek pontos tartalmát. 
Tájékoztatást ad arról, hogy talán április hónapban a keresetek benyújtásra kerülnek. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


