
J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 18.-án, a 
Községházán 17.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános 
üléséről.  
 
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Béla 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. 
 
Az írásos napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2018. (XII. 18.) 
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 képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 
 3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester  
 

4./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
5./ A gyermekétkeztetésre és szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási 
szerződés módosításának jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
6./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
7./ 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 hangzik el. 
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Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2018. (XII. 18.) 
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: 
 
A polgármester beszámol arról, hogy az orvosi rendelő és kultúrház felújítása folyamatban 
van, továbbá a térfigyelő rendszer kialakítása még mindig engedélyeztetés alatt áll. Elmondja, 
hogy a jövő évben is lesz közfoglalkoztatási program hasonló feltételekkel, mint az idei 
évben. Javasolja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
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 140/2018. (XII. 18.) 
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 képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester elmondja, hogy az előterjesztés a testületi ülések előre vetített időpontjait 
tartalmazza. Véleménye szerint minden képviselőnek megfelelnek a hétfő délután 13 órakor 
kezdődő ülések. A polgármester javasolja a 2019. évi munkaterv elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A 2019. évi munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a 2019. évi munkatervről. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet a 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a lakóhely környezeti állapotáról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti 
állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul 
veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
4./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
Véleménye szerint jó az önkormányzat hatályos adórendelete, adóemelésre sincs szükség 
azért sem, mert a lakosságot nem lehet tovább terhelni. Felhívja a figyelmet az adóbehajtás 
fontosságára, mivel több milliós az önkormányzat kintlévősége. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a helyi adókról szóló rendelet 
felülvizsgálatát szavazásra bocsátja.  
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A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 51/B. § (1) bekezdésére tekintettel felülvizsgálta Beleg Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2014. (XI. 28.) 
önkormányzati rendeletét, és megállapítja, hogy a rendelet megfelel a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 7. § g) pontjában 
meghatározott követelményeknek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
5./ A gyermekétkeztetésre és szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási 
szerződés módosításának jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés:  
 
Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Tóth Sándor vállalkozó 
megküldte a 2019. évre vonatkozó nyersanyagköltségeket a gyermekétkeztetés tekintetében. 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy az ötvöskónyi konyhát üzemeltető Tóth Sándor egyéni 
vállalkozó biztosítja 2018. október 1.-től a gyermekétkeztetést, valamint a szünidei 
gyermekétkeztetést. Javasolja a megkötött vállalkozási szerződés előterjesztés szerinti 
módosítását. 
 
A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata gyermekétkeztetésre, szünidei gyermekétkeztetésre 
vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a gyermekétkeztetésre, 
szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés jegyzőkönyv 
melléklete szerinti módosításával, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
A döntés meghozatalát követően javasolja a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó korábbi 
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését, mivel a 2018. október 1. napjától 
hatályos vállalkozási szerződés a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályozást is 
tartalmazza. 
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A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó vállalkozási 
szerződés megszüntetéséről. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóth Sándor egyéni 
vállalkozóval, 2016. április 28. napján kötött vállalkozási szerződést, a szerződés 
aláírásának napjával közös megegyezéssel megszünteti. Felhatalmazza a polgármestert 
a döntésnek megfelelő tartalmú szerződés aláírására.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
6./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés:  
 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a módosításnak az előbbi napirendi 
pontban elmondottak az oka. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
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 

17/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
7./ Egyéb ügyek. 
 

a) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményemeléséhez 
hozzájárulás biztosítása: 

 
Tamás Csaba polgármester megkéri dr. Varga Katalin jegyző asszonyt az illetményemeléssel 
kapcsolatos tudnivalók ismertetésére. 
 
Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavalyi évben a II. besorolási 
osztályba tartozók esetében személyi illetmények kerültek kialakításra. Kiemeli, hogy az I. 
besorolási osztályba tartozó köztisztviselőknél maradna a 2017-ben is érvényes 
illetményeltérítés. Hangsúlyozza, hogy az illetményemelés összesen bruttó 5.139.438 Ft, 
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kiadást jelent, mely a három község között lakosságszám arányosan úgy oszlik meg, hogy 
Segesdet 3.168.947 Ft, Ötvöskónyit 1.178.565 Ft és Beleget 791.926 Ft terheli.  
 
Tamás Csaba polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a közös hivatal köztisztviselői 
illetményemelkedésének fedezetéül szolgáló 791.926 Ft összegű hozzájárulást. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata illetményemelés fedezetének biztosításáról. 
 
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2019. évre vonatkozóan az 
illetményemeléséhez szükséges 791.926 Ft összegű hozzájárulást biztosítja.  
 
2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzájárulás összegét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésébe, pénzügyi hozzájárulásként beépíti és az 1./ 
pontban meghatározott összeg 50 %-át 2019. március 15. napjáig, a fennmaradó 50 %-
ot pedig 2019. június 15. napjáig átutalja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 

b) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása: 
 
Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy több önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlannak december 31. napjával lejár a bérleti ideje. Elmondja, hogy a 
Kücsön Árpád az általa bérelt ingatlanokat a jövőben nem kívánja művelni, Kasza János és 
Szekeres Sándorné azonban a jövőben is bérelni kívánja az ingatlanokat. Javasolja Kasza 
János belegi lakós részére a 640 és 743 hrsz.-ú ingatlanok hat éves időtartamra történő 
bérbeadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata ingatlan bérbeadásáról. 

 
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleg belterületén 
önkormányzati tulajdonban lévő 640 és 743 helyrajzi számú, „szántó” művelési ágú, 
valamint a 826 hrsz.-ú „kert” művelési ágú ingatlanokat, 2019. január 1. napjától 
2024. december 31. napjáig Kasza János 7543 Beleg, Kossuth L. utca 91. szám alatti 
lakos részére bérbe adja. 
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2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészletek éves bérleti díját 
ingatlanonként bruttó 5 Ft/m2 összegben határozza meg. 

 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
A döntés meghozatalát követően a polgármester javasolja Szekeres Sándorné belegi lakós 
részére a 613/1, 792, 764 és 774 hrsz.-ú ingatlanok hat éves időtartamra történő bérbeadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2018. (XII. 18.) 
önkormányzati határozata ingatlan bérbeadásáról. 

 
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleg belterületén 
önkormányzati tulajdonban lévő 613/1 és 792 helyrajzi számú, „szántó” művelési ágú, 
valamint a 764 és 774 hrsz.-ú „kert” művelési ágú ingatlanokat, 2019. január 1. 
napjától 2024. december 31. napjáig Szekeres Sándorné 7543 Beleg, Petőfi utca 75. 
szám alatti lakos részére bérbe adja. 

 
2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészletek éves bérleti díját 
ingatlanonként bruttó 5 Ft/m2 összegben határozza meg. 

 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző 


