
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 28.-án, a 
Községházán 13.30 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános 
üléséről.  
 
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Antalné Lakatos 
Erzsébet Teréz és Egyed Béla 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 3/2019. (I. 28.) 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 és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
5./ Beleg Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
6./ Beleg Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 
7./ Beleg Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
8./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
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9./ 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. 
 
Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (I. 28.) 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 a Kultúrház és az orvosi rendelő felújítása folyamatban 
van, még a vízbekötéshez szükséges engedélyek beszerzése hiányzik. Elmondja, hogy a közút 
felszólította az önkormányzatot egy elsőbbségadás kötelező tábla pótlására, mely megtörtént. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az új közfoglalkoztatási program 2019. március 1.-én 
indul.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
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 5/2019. (I. 28.) önkormányzati 
határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 
A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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2./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására az 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata és tartalmi változása miatt volt szükség. Megjegyzi, hogy az együttműködési 
megállapodás a szervezeti és működési szabályzat 5. melléklete. A polgármester elsőként 
javasolja a módosult együttműködési megállapodás elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (I. 28.) önkormányzati 
határozata Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 
 
A képviselő-testület Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
Az együttműködési megállapodás elfogadását követően a polgármester a rendelet-tervezetet 
bocsátja szavazásra és a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 
bedolgozásra a 2018. évi költségvetésbe.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 
 
A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló   
 

7/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata az önkormányzati vagyon változása miatt vált szükségessé. Kiemeli, hogy az 
önkormányzat 2018-ban árverési vétel útján szerezte meg a Beleg Belterület 266 helyrajzi 
számú ingatlan ½-ed tulajdonát, ez az ingatlan a Petőfi S. utca 63/A. szám alatt található. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra és a testület azt 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
5./ Beleg Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási 
tervének módosítására az előbbi napirendi pontban elmondottak miatt volt szükség. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester javasolja a vagyongazdálkodási terv módosításának elfogadását. Javaslatát a 
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő 
határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (I. 28.) önkormányzati 
határozata vagyongazdálkodási terv módosításáról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Beleg Község Önkormányzata 
Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A vagyongazdálkodási terv VIII. Fejezet 4. pontjának második bekezdésében 
szereplő „41” szöveg helyébe „42” szöveg lép. 

 
2./ A vagyongazdálkodási terv 2. melléklete a következő 42. ponttal egészül ki: 
 

42. 266 2.152 Kivett lakóház, udvar 
(1/2-ed tulajdoni 
hányad) 

Petőfi S. utca 63/A. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
6./ Beleg Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kötelezettségvállalási 
szabályzatot a személyi változások miatt kellett módosítani.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a szabályzat előterjesztés szerinti módosítását szavazásra bocsátja. 
 
Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (I. 28.) önkormányzati 
határozata az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának módosításáról. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A szabályzat 8. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Sorszám Név Beosztás 
Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma 
Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő 
ügyirat 

száma, kelte 
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1. Kovács Kornélia  pénzügyi 

ügyintéző  
1/2017. kijelölő 

irat  

 1/2019. számú 
irat 
2019. január 
31. 

2. Tóth Anita pénzügyi 
ügyintéző 

2/2019. kijelölő 
irat 

  

 
3. 

Horváth Csilla 
(Tóth Anita 
érintettsége, 
akadályoztatása 
esetén) 

pénzügyi 
ügyintéző 

 
2/2017. kijelölő 
irat 

  

 
2./ A szabályzat 10. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Sorszám Név Beosztás 
Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma 
Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő 
ügyirat 

száma, kelte 

 
1. 

Sára Erika vezető-
főtanácsos  

pénzügyi 
ügyintéző  

3/2017. kijelölő 
irat 

 3/2019. számú 
irat 

2019. január 
31. 

 
2. 

Kovács Kornélia 
(Sára Erika 

akadályoztatása, 
illetve érintettsége 

esetén) 

pénzügyi 
ügyintéző 

 
4/2017. kijelölő 

irat 
 

 4/2019. számú 
irat 

2019. január 
31. 

 
3. Kovács Kornélia  pénzügyi 

ügyintéző 

 
5/2019. kijelölő 

irat 
 

  

 
 
3./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
7./ Beleg Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 



7 
 

 
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (I. 28.) önkormányzati 
határozata önköltségszámítási szabályzat módosításáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
8./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megyeszékhely járási hivatala 
január 15-ig megküldi az önkormányzatoknak az általános iskolák kijelölt körzeteinek 
tervezetét, melyet a képviselő-testületnek véleményeznie kell. Javasolja, hogy a képviselő-
testület értsen egyet Beleg vonatkozásában a kijelölt felvételi körzettel. 
 
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 10/2019. (I. 28.) önkormányzati 
határozata általános iskolai felvételi körzetekről. 

 
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján, Beleg 
vonatkozásában, a 2019/2020. tanévre megállapított és kijelölt felvételi körzettel, 
valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolai (alsó tagozat esetében a 
Révkomáromi János Általános Iskola Belegi Telephelye (7543 Beleg, Kossuth L. utca 
81.), a felső tagozat esetében pedig a Révkomáromi János Általános Iskola (7541 
Kutas, Petőfi S. utca 82.) adatokkal egyetért, változtatást nem javasol. 

 
2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztályát a testület döntéséről 
értesítse. 
 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 
 
9./ Egyéb ügyek. 
 

a) A 2013. évben elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartása: 
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Tamás Csaba polgármester emlékezteti a testületet, hogy a település esélyegyenlőségi 
programja 2013-ban készült el, a 2013-2018. időszakra vonatkozóan. Kiemeli, hogy a 
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a programot két évente felül vizsgálták, utoljára 
2017-ben. Javasolja a 2013-ban megalkotott program hatályban tartását, az új helyi 
esélyegyenlőségi program elfogadásáig. 
 
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 11/2019. (I. 28.) önkormányzati 
határozata helyi esélyegyenlőségi program hatályban tartásáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2013. (XI. 18.) 
önkormányzati határozattal elfogadott, valamint a 100/2015. (IX. 16.) és a 132/2017. 
(IX. 11.) önkormányzati határozatokkal felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját hatályban tartja a 2018-2023. időszakra vonatkozó, új Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  

 
 

b) Katolikus plébános kérésének megtárgyalása: 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bicsár László plébános megkereste az 
önkormányzatot, hogy segítséget kérjen a katolikus templomba víz bevezetés kiépítése 
érdekében. Elmondja, hogy a Kultúrházban folyamatban van a vizesblokk kiépítése. Kiemeli, 
hogy az önkormányzat annyi segítséget tud nyújtani a plébánosnak, hogy a kultúrház aknáját 
rendelkezésre bocsátja az ikresítés kialakítása érdekében. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
fejezze ki egyetértését a Kultúrház vizes aknájának rendelkezésre bocsátása tekintetében. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (I. 28.) önkormányzati 
határozata a Kultúrház vizes aknájának rendelkezésre bocsátásáról. 

 
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kultúrház vizes aknáját 
rendelkezésre bocsátja, a katolikus templom vízbekötésének kialakításához.  
 
2./ A képviselő-testület egyet ért abban, hogy a vízbekötéshez szükséges ikresítési 
engedélyezési tervet a kérelmező Bicsár László plébános készíttesse el. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 

 
 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző 


