
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 26.-án, a 
Közösségi Házban 15.30 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő 
nyilvános 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. 
 
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2018. (XI. 26.) 
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 2018. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 
3./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  
 
4./ A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa 
támogatásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
5./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
6./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
7./ Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
8./ Egyéb ügyek. 
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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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2018. (XI. 26.) 
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: 
 
Tamás Csaba polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, 
hogy a beruházások még mindig folyamatban vannak, a kamerarendszer engedélyeztetési 
eljárása sem fejeződött még be.  
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 
 
Véleménye szerint nagyon szép és igényes lett az orvosi rendelő. Kiemeli, hogy a 
kamerarendszer kiépítése fontos lenne, mivel több börtönből szabadult személy él jelenleg a 
településen. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2018. (XI. 26.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 
A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 



3 
 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
Kiemeli, hogy nagyon sok az adóhátralék, ezért szeretne egy listát az adósokról és a 
tartozások összegéről. Hangsúlyozza, hogy ahol csak lehet tiltani kell a tartozásokat. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2018. (XI. 26.) 
önkormányzati határozata a háromnegyed éves költségvetési beszámolóról. 

 
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének harmadik negyed évi 
végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Beleg Pitypang Óvoda beszámolójával – 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
3./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a rendelet módosítására a szociális temetés 
hatálybalépésének elhalasztása miatt volt szükség. Elmondja, hogy a hatálybalépés 2019. 
január 1. napjáról 2021. január 1. napjára módosult. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítását 
szavazásra bocsátja. 
 
A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló  

15/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
4./ A téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa támogatásáról. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 23 m3 tűzifa 
megvásárlásához kapott támogatást, mely a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódik. Elmondja, 
hogy a tűzifa osztása érdekében rendelet megalkotása vált szükségessé, az igénylés feltételei 
pedig megegyeznek a szociális célú tűzifa igénylésével. Kiemeli, hogy a különbség az, hogy a 
rezsicsökkentéshez kapcsolódó tűzifát kizárólag azok igényelhetik, akiknek nincs 
gázszolgáltatási szerződése, tehát csak tűzifával tudnak fűteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa 
támogatásról szóló rendeletet szavazásra bocsátja. 
 
A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa 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. 
 
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2018. (XI. 26.) 
önkormányzati határozata szociális célú tűzifa megrendeléséről. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti 
és Faipari Zrt.-től való megrendelésére és az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Tamás Csaba polgármester 
5./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetőre vonatkozó díjakat évente 
felül kell vizsgálni. Ismerteti a hatályos önkormányzati rendelet szerinti díjtételeket. A 
polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne emeljen díjat a temetői tevékenységre 
vonatkozóan. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatát 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2018. (XI. 26.) 
önkormányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 15/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a 
temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat 
nem kívánja módosítani. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
6./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
  
 
A polgármester javasolja, hogy a társulásban ellátott feladatok végzéséről szóló beszámolót a 
képviselő-testület vegye tudomásul. 
 
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2018. (XI. 26.) 
önkormányzati határozata társulási beszámolóról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban ellátott feladatok 
végzéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 
            Határidő: értelem szerint 
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            Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 
7./ Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Tamás Csaba polgármester javasolja a 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyását. 
 
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2018. (XI. 26.) 
önkormányzati határozata a belső ellenőrzésről.   

 
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 
2019. évi belső ellenőrzés keretében a 2017. évi mérleg alátámasztására irányuló 
leltározás elvégzése szabályszerűségének vizsgálatát határozza meg. 
 
2./ A képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával az I-Audit Pénzügyi és 
Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 12., képviseli: Szita 
László ügyvezető, reg.szám: 5115389) bízza meg. 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére és aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
8./ Egyéb ügyek. 
 

a) Megbízási díj megállapítása: 
 
Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy 2018. évtől Tamás Csabáné 
belegi lakós látta el a könyvtári feladatokat. Javasolja, hogy 2019. évben is Tamás Csabáné 
belegi lakóst bízza meg az önkormányzat a könyvtári feladatok ellátásával.  
 
Tamás Csaba polgármester bejelenti személyes érintettségét és kéri a testületet, hogy döntsön 
a kizárás kérdésében.  
 
Horváth Józsefné alpolgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a 
megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Az 
alpolgármester javasolja, hogy a polgármestert a megbízással kapcsolatos döntésből ne zárja 
ki. 
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A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2018. (XI. 26.) 
önkormányzati határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 
 
A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert, Tamás Csabáné megbízásának 
megszavazására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
Horváth Józsefné alpolgármester javasolja, hogy a testület 2019. évre is Tamás Csabáné 
belegi lakóst bízza meg a könyvtári feladatok ellátásával, havi bruttó 30.000 Ft összegű 
megbízási díjért.  
 
A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:  
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2018. (XI. 26.) 
önkormányzati határozata megbízási díjról. 
 
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csabáné 7543 Beleg, 
Petőfi utca 38. szám alatti lakóst bízza meg a könyvtári tevékenység ellátásával 2019. 
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig, havonta bruttó 30.000 Ft összegű 
megbízási díj ellenében. 
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Horváth Józsefné alpolgármester 

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

Kmf. 
 
 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző 


