
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 29.-én, a 

Községházán 13 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Egyed Béla és 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül 

dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Major Mária 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 114/2018. (X. 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 szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

 

3./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 

tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2018. (X. 29.) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 
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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: 

 

Tamás Csaba polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, 

hogy az orvosi rendelő és a községháza előtt lévő kerítés elkészült, már csak a zárak 

felszerelése van vissza. Kiemeli, hogy a Kultúrháznak az Orvosi rendelő befejezését követően 

állnak neki, mivel egy cég a kivitelező. Elmondja, hogy a kamerarendszer kiépítése is 

folyamatban van, az E.ON készíti az engedélyeztetést. 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Megkérdezi, hogy mi a helyzet a kutasi konyhával? 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy visszaadták az edényeket és a belegieknek 

az ebédet már Tóth Sándor szállítja Ötvöskónyiból. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 116/2018. (X. 29.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

2./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet 

elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző elmondja, hogy a szociális célú tűzifa rendelet ugyanolyan feltételekkel került 

megalkotásra, mint az elmúlt években.  
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Kiemeli, hogy a tavalyi évben 93 m
3
 tűzifa támogatást kapott az önkormányzat, az idei évben 

pedig 57 m
3
-t. Hangsúlyozza, hogy a kérelmek elbírálása a Szociális Bizottság hatáskörébe 

tartozik. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Elmondja, hogy az önkormányzat jóval kevesebb mennyiséget kapott, mint a tavalyi évben. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az idei évtől már nem az önkormányzat szállítja el a 

tűzifát, hanem a SEFAG Zrt., és a szállítási költséget ki is kell fizetnie az önkormányzatnak, 

amely 1.570 Ft + Áfa/ m
3
, tehát pontosan 113.652 Ft. Hangsúlyozza, hogy ezzel sajnos nem 

tud mit csinálni az önkormányzat, ezt ki kell fizetnie! 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és 

a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 15.000 

Ft + Áfa-ért biztosítja az önkormányzatnak a szociális célú tűzifát. Javasolja, hogy a testület 

hatalmazza fel a polgármestert a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való 

megrendelésére, valamint biztosítsa a szállítási költséget. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2018. (X. 29.) 

önkormányzati határozata szociális célú tűzifa megrendeléséről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való megrendelésére és az 

adásvételi szerződés aláírására. A képviselő-testület a szállítási költség összegét, azaz 

113.652 Ft-ot a tartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

3./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Kiegészítés: 
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A polgármester tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a belegi alsó tagozatos általános 

iskolás gyermekek körzeti iskolája a községben, a felső tagozatosaké pedig Kutason van. 

Javasolja az írásos határozati javaslat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2018. (X. 29.) 

önkormányzati határozata a felvételi körzetekről. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, 2019/2020-as tanévre vonatkozóan a 

településen élő általános iskola alsó tagozatos gyermekek számára a Belegben működő 

általános iskola kijelölését, a településen élő általános iskola felső tagozatos 

gyermekek számára a Kutason működő általános iskola kijelölését javasolja 

megállapítani, tehát a 2018/2019-es tanévre megállapított körzethatárokban 

változtatást nem tart szükségesnek. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy Beleg felvételi körzete megegyezik a 

település közigazgatási területével. 

 

3./ Beleg község Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó gyermekek száma 

intézményi bontásban: 

 

Sorszám Intézmény OM 

azonosítója 

Intézmény neve Intézmény 

címe 

HH általános 

iskolai 

tanulók 

száma 

1. 201312 Révkomáromi 

János Általános 

Iskola 

7541 Kutas, 

Petőfi utca 82. 

5 fő 

3. 201003 Nagyatádi Bárdos 

Lajos Sport 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

7500 Nagyatád, 

Baross G. utca 

4. 

8 fő 

 

 

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Kaposvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztályát a testület döntéséről 

értesítse. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 
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4./ Egyéb ügyek. 

 

a) DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala: 

 

Tamás Csaba polgármester ismerteti a DRV Zrt. levélét, és javasolja a közgyűlési határozati 

javaslat elfogadását, felhatalmazását a szavazólap aláírására, haladéktalan megküldésére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2018. (X. 29.) 

önkormányzati határozata levélben történő szavazásról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 

Zrt. által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapon szereplő 

határozati javaslatot elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő 

megküldésére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Tamás Csaba polgármester  

 

 

b) Egyéb témák: 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a településen élő emberek többsége elfelejtette, hogy 

mikor lehet égetni. Kéri, hogy mindenkinek küldjenek ki tájékoztatót az égetés rendjéről. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy minden évben küldenek ki tájékoztatót, 

de a holnapi napon újra ki fogják küldeni a faluba. 

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Megkérdezi, hogy a kutak fennmaradási engedélyével kapcsolatban mi a teendő? 

 

Dr. Varga Katalin jegyző  

 

Az alpolgármester asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy a jelenleg hatályos 

szabályozás szerint 2018. december 31-ig kell az engedélyeket megkérni. Tájékoztatást ad 

arról, hogy beterjesztettek egy törvénymódosító javaslatot, amely illetékmentessé tenné az 

engedélyeztetését, a határidőt pedig 2020. év végére tolná ki. Kiemeli, hogy ezt még nem 

fogadták el, tehát véleménye szerint november végéig várni kellene a kérelmek benyújtásával. 
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Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Véleménye szerint a belegi Asszonykórus alapító tagjai megérdemelnék, ha karácsonyra 

elismerő oklevélben vagy valamilyen ajándékban részesülnének. Elmondja, hogy 2002 óta 

működik a településen az Asszonykórus. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Egyet ért a képviselő asszony véleményével. 

 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


