
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 23.-án, a Köz-
ségházán 15.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária és 
Antalné Lakatos Erzsébet 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 elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2018. (IV. 23.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

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

 3./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

6./ Beszámoló a 2017. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

7./ A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 20/2005./X.
25./ rendelet hatályon kívül helyezése. 
Előadó: dr. Varga Katalin 
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8./ A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányza-
ti rendelet jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

9./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

10./ Pályázat benyújtása a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csök-
kentésére. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

11./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 52/2018. (IV. 23.) önkormány-
zati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogad-
ja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység: 

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy június hónapban kezdik a közösségi ház festését, 
az iskolai szünet kezdetét követően. Kiemeli, hogy folyamatban van a kamerarendszer kiépí-
tése, valamint a kultúrházban a vizesblokk kialakítása. Elmondja, hogy a kamerarendszer ki-
építéséhez az E.ON-nal is fel kellett venni a kapcsolatot, mivel szükséges a hozzájárulásuk. 
Tájékoztatást ad arról, hogy az orvosi rendelő épületében lesz kialakítva az a helyiség, amely 
a kamerarendszer működtetéséhez szükséges, ezért a rendelő felújítását, valamint a helyiség 
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kialakítását össze kell hangolni. Elmondja, hogy az ügyvéd úr be tudta nyújtani a keresetet 
Szabás ellen, melyhez Kutas is felperesként csatlakozott. Kiemeli, hogy a kutasi ügyben is 
rövid időn belül benyújtásra kerül a keresetlevél. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Mivel hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2018. (IV. 23.) önkormány-
zati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a készletbeszerzés esetén túl ment a teljesítés 300.000 Ft 
összeggel. Kiemeli, hogy a többi kiadás az előirányzatokon belül maradt. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester asszony hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a legtöbb készletbe-
szerzés a közmunkaprogramokhoz kapcsolódott 2017-ben, tehát valószínű, hogy az előirány-
zat nem került módosításra. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési 
beszámolót, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2018. (IV. 23.) önkormány-
zati határozata az óvodai beszámolóról. 
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A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

3./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2018. (IV. 23.) önkormányzati 
határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzésről 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

2./ A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  
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Dr. Varga Katalin jegyző az írásos előterjesztést összefoglalja, és kiemeli az önkormányzat 
által nyújtott, hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtott támogatásokat. Elmondja, hogy 
Jünglingné Bellai Aliz családgondozó az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta az intéz-
ményi beszámolót is, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2018. (IV. 23.) önkormány-
zati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
– a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadja. 

2./ A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester, dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számát egyben határozza meg és engedélyezze a maximális létszám átlépését. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2018. (IV. 23.) önkormányzati 
határozata a 2018/2019. évben indítható óvodai csoportokról.  
  
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvodában a 
2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát egyben határozza meg.  
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2./ A képviselő-testület engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 25. § (7) bekezdése alapján a 2018/2019. nevelési évre a nemzeti köznevelésről 
szóló törvényben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 20 %-al történő 
túllépését. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

  

6./ Beszámoló a 2017. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére 
és átadására vonatkozó szabályokat egy rendelet határozza meg. Az önkormányzati rendelet 
szerint, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesítéséről a polgármester a költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a 2017. évben nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadását.  

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2018. (IV. 23.) önkor-
mányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben nyújtott támo-
gatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

7./ A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 20/2005./X.
25./ rendelet hatályon kívül helyezése. 
Előadó: dr. Varga Katalin 

Kiegészítés: 

A jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Ket. korábban hatályos 160. § (1) bekezdése alapján a 
képviselő-testület megalkotta a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés-
ről szóló rendeletét. Elmondja, hogy a rendelet szerint a közigazgatási hatósági eljárás során 
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az ügyek elektronikus úton nem intézhetők, azon ügyek kivételével, melyek esetében maga-
sabb szintű jogszabály alapján biztosítani kell az elektronikus út igénybevételének lehetősé-
gét. Kiemeli, hogy a Ket. 2017. december 31. napjával hatályát veszítette, illetve az ASP 
rendszer bevezetése kötelezővé teszi az ügyek elektronikus intézését, tehát az önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló  

20/2005./X.25./ rendelet hatályon kívül helyezéséről 

8./ A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati 
rendelet jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettsé-
gének eleget téve, elkészíttette Beleg településképi arculati kézikönyvét, valamint a település-
kép védelméről szóló önkormányzati rendeletét. Kiemeli, hogy a jogszabálynak megfelelően 
elsőként az arculati kézikönyvet kell elfogadnia a testületnek, majd ezt követően a rendeletet. 
Javasolja, hogy Javasolja, hogy elsőként a testület a jegyzőkönyv mellékletét képező telepü-
lésképi arculati kézikönyvet fogadja el.  

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 59/2018. (IV. 23.) önkor-
mányzati határozata Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelmé-
ről szóló 2016. évi LXXIV törvény alapján, a településfejlesztési és településren-
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dezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyek partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (III. 9.) önkormányzati 
rendelet szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet szerinti illetékes szervek véleményének kikérésével megtárgyalta az „Ötvös-
kónyi Településképi Arculati Kézikönyve” című dokumentumot és azt jóváhagyja.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően gondoskodjon az elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv 
közzétételéről, illetve a jogszabályi előírásban rögzített szerveknek történő meg-
küldéséről.   

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba elmondja, hogy a településkép védelméről szóló rendelet hatályba lépésével, a 
helyi építési szabályzat 1. függeléke is hatályát veszti. Kiemeli, hogy mivel a függelék nem a 
rendelet része, ezt a rendelettel nem lehet hatályon kívül helyezni, tehát önkormányzati hatá-
rozat meghozatala szükséges. Javasolja, hogy a testület a helyi építési szabályzat 1. függelékét 
helyezze hatályon kívül. 

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 60/2018. (IV. 23.) önkormány-
zati határozata helyi építési szabályzat függelékének hatályon kívül helyezése. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról 
szóló 18/2001. /XII. 27./ számú rendelet 1. függelékét hatályon kívül helyezi.  

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra és 
a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyző-
könyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 
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9./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy lehetőség nyílt pályázat benyújtására, 
amelynek keretében az Ady utcai csomópont és a Széchenyi utcát a Rákóczi utcával összekö-
tő út felújítását lehetne megvalósítani. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben és a 
tavaly előtti évben is nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásá-
ra pályázatot az önkormányzat.  
Elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint a belterületi utak felújítása tekintetében a maximális 
keret 15.000.000 Ft, és az önkormányzatnak 15 %-os önerőt kell biztosítania. Kiemeli, hogy 
elkészült a költségvetés, eszerint az összekötő út bekerülési költsége 8.524.536 Ft, a csomó-
pont felújításának költsége pedig 2.225.109 Ft. Kiemeli, hogy a költség mindösszesen 
10.749.645 Ft, az önerő összege tehát 1.612.447 Ft. 
A polgármester javasolja a pályázat benyújtását, és az önrész tartalék terhére történő biztosítá-
sát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2018. (IV. 23.) önkormány-
zati határozata pályázat benyújtásáról és önrész biztosításáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont 
a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására kiírt pályázat benyújtását a 2./ pontban meghatározottak szerint. 
2./ A képviselő-testület a c) alcél alapján támogatja a Széchenyi és Rákóczi utcát 
összekötő út, valamint a Petőfi, Ady és Kossuth utcai csomópont felújítására történő 
pályázat benyújtását. A testület a szükséges saját forrást a 10.749.645 Ft bekerülési 
költség 15 %-ában, azaz 1.612.446 Ft összegben a 2018. évi tartalék terhére biztosítja. 

3./ A testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció aláírására. 

4./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a tartalék felhasználására vonatkozó dön-
tést, a költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze be. 

Határidő: 2018. május 2. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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10./ Pályázat benyújtása a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csök-
kentésére. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagjait arról, hogy Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklete alapján ez évben is lehetőség nyílik a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére vonatkozó támogatási 
igény benyújtására. Kiemeli, hogy az az önkormányzat nyújthat be támogatási igényt, ahol a 
nem csatornázott területeken az ivóvíz szolgáltatás 2018. évi várható fajlagos ráfordítása 
meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket.  
A polgármester javasolja a pályázat benyújtását a Magyar Államkincstár felé, továbbá kéri 
meghatalmazását a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2018. (IV. 23.) önkormányzati 
határozata támogatási igény benyújtásáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi lakossági víz- és csa-
tornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylé-
sének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

11./ Egyéb ügyek. 

Az egyéb ügyek napirenden belül más téma nem hangzott el. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


