
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13.-án 10.00 
órai kezdettel a Községházán megtartott, soron következő nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Antalné Lakatos 
Erzsébet Teréz és Egyed Béla képviselők, a meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
 
Távol (igazoltan): Major Mária képviselő. 
 
Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Az írásos napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 
 

Napirendi pontok: 
 

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

 
2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
3./ A jegyző beszámolója a 2018. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 
4./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 
 
5./ A Szociális Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 
 
6./ A 2019. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 
 
7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 
8./ Egyéb ügyek. 

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



a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 
 
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 25/2019. (II. 13.) 
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 az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Kiemeli, hogy a 
katolikus templom vízbekötésének ügyében felvette a kapcsolatot a DRV Zrt. szakembereivel. 
Kiemeli, hogy az önkormányzat meg fogja oldani a vízellátást, mivel a DRV Zrt. embere azt 
mondta, hogy az önkormányzat a vízóráján belül oda viszi a vizet, ahova akarja, és annyi 
leállás készül, amennyit csak akar. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs.  
 
A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja, melyet 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 
 
A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy a szociális kiadásokra költhető támogatás összege a tavalyi évhez képest, 
közel a háromszorosára emelkedett.  



Elmondja, hogy a „Magyar Falu” programban az önkormányzatnak érdekes lehet a kultúrház 
fűtéskorszerűsítése, valamint a járda- és útfelújítás is, illetve a nem a legfőbb prioritás, de még 
a ravatalozó felújítása is szóba jöhet. Kiemeli, hogy a pályázati kiírások alapján fogják majd 
benyújtani a támogatási kérelmet. 
 
A polgármester vitára bocsátja a 2019. évi költségvetés tervezetét. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
Az alpolgármester asszony hangsúlyozza, hogy 2019-ben nagyon takarékosan kell 
gazdálkodnia az önkormányzatnak. 
 
Egyed Béla képviselő 
 
Megjegyzi a ravatalozóval kapcsolatban, hogy célszerű lenne egy este bekapcsoló égőtest 
felszerelése az épületre, az elrettentés miatt. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beterjesztett költségvetést szavazásra 
bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata a 2019. évi költségvetésről. 

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja, és azt a II. fordulós tárgyalásra 
változtatás nélkül alkalmasnak tartja.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
3./ A jegyző beszámolója a 2018. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Józsefné alpolgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az egyes adónemek vonatkozásában nagyon 
sok a hátralék, oda kell figyelni a letiltásokra, végrehajtásra. 
 



Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza. 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóztatásról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
4./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Dr. Varga Katalin szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. Elmondja, 
hogy a 2019-es évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot a 
jogszabályváltozásoknak megfelelően. Kiemeli, hogy a költségvetési szerveknél dolgozók 
kizárólag egy elemet, a SZÉP-kártyát választhatják béren kívüli juttatásként. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja, hogy a napirend keretében hagyja jóvá a testület a polgármesteri 
cafetéria összegét.  
 
Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a cafetériára vonatkozó szavazásban nem vesz 
részt. A kizárására vonatkozó javaslatot igen szavazat nélkül, 3 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elutasítva a testület a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019. (II. 13.) önkormányzati 
határozata a polgármester kizárása ügyében. 
 
A képviselő-testület a 2019. évi polgármesteri cafetéria összegének meghatározásából a 
polgármester kizárására vonatkozó javaslatot elutasítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
A polgármesteri cafetériára vonatkozó javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 
1 tartózkodás mellett elfogadva a testület a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2019. (II. 13.) önkormányzati 
határozata a 2019. évi polgármesteri cafetériáról.  
 



Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csaba polgármester 2019. 
évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is magában foglaló bruttó összegét 200.000 
Ft összegben állapítja meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Horváth Józsefné alpolgármester 

 
A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2019. (II. 13.) önkormányzati 
határozata a cafetéria szabályzat módosításáról.   

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cafetéria-szabályzat 
módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
 
5./ A Szociális Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet bizottsági elnök 
 
Kiegészítés: 
 
A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a 2019. évi 
munkaterv. Elmondja, hogy a munkaterv csak egy alap, de ennél jóval többet ülésezik a 
bizottság a települési támogatási kérelmek számának függvényében. A bizottság a 
munkatervet az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a Szociális Bizottság munkatervének elfogadására vonatkozó javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2019. (II. 13.) önkormányzati 
határozata munkaterv elfogadásáról.   

 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság 
munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

 
 
6./ A 2019. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök  



Kiegészítés: 
 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a polgármesterrel egyeztetve javasolja a 2019. évi 
szabadságolási ütemterv jóváhagyását. Megjegyzi azonban, hogy soknak tartja a polgármester 
megmaradt 2018. évi szabadságát, és kéri, hogy 2019-ben az ütemterv alapján kerüljön sor 
annak kivételére. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester jelzi érintettségét, a bizottsági elnök javasolja, hogy ne zárják ki a 
döntéshozatalból. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata a polgármester kizárása ügyében. 
 
A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert a személyét érintő ügyben a 
döntéshozatalból nem zárja ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz.elnök 

 
A bizottsági javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata a polgármesteri szabadság kiadásáról.  
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tamás Csaba polgármester 
2019. évi szabadságának kiadását a polgármesterrel történt egyeztetés alapján az 
alábbi szabadságolási ütemterv szerint jóváhagyja. 
 

 2019. évi alapszabadság: 20 nap 
 2019. évi pótszabadság: 12 nap 
 2018. évi ki nem vett:                      139 nap 
  
 2019. évi szabadság összesen:         171 nap 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Terv 7 20 20 20 20 19 23 21 21    

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

 
 
 



7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 
 
A napirendhez 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 35/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata az óvodai beíratás és a nyári zárva tartás időpontjáról.   

       
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai 
beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 
 

• 2019. április 24. – 2019. április 25.  900 – 1600 óráig. 
 
2./ A beiratkozás helye a Belegi Pitypang Óvoda székhelye: 7543 Beleg, Rákóczi utca 
163. 

 
3./ A képviselő-testület a nyári zárva tartás időpontját 2019. augusztus 1. és augusztus 
31. között határozza meg. 

 
4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 
beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Tamás Csaba polgármester és Szabó Gáborné intézményvezető   
 
 
8./ Egyéb ügyek. 
 

a) Téli rezsicsökkentésből korábban nem részesültek támogatása: 
 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy volt egy októberi felmérés a 
rezsicsökkentésben korábban nem részesültekre vonatkozóan, mely alapján 145 db háztartás 
jut 12.000 forint értékű tüzelőanyaghoz az elkövetkezendő időben. Tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy az önkormányzat kért három árajánlatot brikett biztosítására 
vonatkozóan, a három árajánlat közül a segesdi telephelyű Boron-Fa Bt. adja a legtöbb 
mennyiségű brikettet egy háztartásnak, és az önkormányzatot szállítási költség sem terheli. 
Javasolja az ajánlattevők közül a Boron-Fa Bt. nyertesként való kihirdetését.  
 
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 



1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés 
korábbi intézkedéseiben nem részesült 145 db háztartás brikettel való ellátása 
tekintetében, a három ajánlattevő közül a Boron-Fa Bt.-t (7562 Segesd, Vasút utca 
15/B.) hirdeti ki nyertesnek.   
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 
   

b) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása: 
 
Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Horváth János belegi lakós az 
önkormányzathoz írt levélben jelezte, hogy bérelni kívánja a 120, 154/1 és a 155 hrsz.-ú 
ingatlanokat. Megjegyzi, hogy ezeket az ingatlanokat a tavalyi év végéig Kücsön Árpád 
művelte. Javasolja Horváth János belegi lakós részére a 120, 154/1 és 155 hrsz.-ú ingatlanok 
hat éves időtartamra történő bérbeadását. 
 
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 37/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata ingatlan bérbeadásáról. 

 
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleg belterületén 
önkormányzati tulajdonban lévő 120, 154/1 és 155 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen 
terület” művelési ágú ingatlanokat, 2019. február 15. napjától 2025. december 31. 
napjáig Horváth János 7543 Beleg, Rákóczi utca 175. 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 

 
 

c) Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme: 
 
Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Vakok és Gyengénlátók 
Somogy Megyei Egyesülete támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Javasolja az 
egyesület támogatási kérelmének elutasítását az önkormányzat forráshiánya következtében. 
 



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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2019. (II. 13.) 
önkormányzati határozata támogatási kérelem elutasításáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vakok és Gyengénlátók 
Somogy Megyei Egyesülete támogatási kérelmét, az önkormányzat forráshiánya miatt 
elutasítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 
 
 
 

Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 
Tamás Csaba       dr. Varga Katalin 
 polgármester                jegyző 

 


