
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 10.-én, a 

Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester, Czeglédi Csaba 

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

közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Horváth Józsefné képviselő. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

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

elfogadja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2020. (VIII. 10.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása.  

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester  

 

2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatására. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 

rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges 

készíteni. Kiemeli, hogy ennek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. 

A polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt. az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a 

gördülő fejlesztési tervet a 2021-2035. évi időszakra. A polgármester javasolja, hogy a 

feladatok elvégzésével a testület bízza meg a DRV Zrt.-t, valamint, hogy a testület fogadja el 

a gördülő fejlesztési tervet. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint 

határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2020. (VIII. 10.) 

önkormányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-17127-1-001-00-

15 MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_303 kódszámú, Belegi vízmű ellátásért 

felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő 

Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja, és a Gördülő 

Fejlesztési Tervben meghatározott, 2021. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től 

megrendeli. 

 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben 

foglalt tételek meghaladják az éves használati díj összegét, akkor a többletforrást az 

önkormányzat a 2020. év előtti fel nem használt, használati díj terhére biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási 

tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az önkormányzat, mint 

ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó 

szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásáért 

felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt.-t a törvény véleményezési 

joggal jogosítja fel. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

2./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatására. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Vámosi Róbertné polgármester elmondja, hogy ismételten lehetősége van az 

önkormányzatnak pályázatot benyújtani szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Kiemeli, hogy 

az ebr42-es program szerint az önkormányzat 202 m3 kemény tűzifára nyújthat be pályázatot. 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy általában a pályázott mennyiség felét kapja meg az 

önkormányzat. Elmondja, hogy fel fogja venni a SEFAG Zrt.-vel a kapcsolatot, hogy a 

tűzifára vonatkozóan adjanak árajánlatot. Javasolja, hogy az önkormányzat 2020. évben is 

nyújtsa be a pályázatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2020. (VIII. 10.) 

önkormányzati határozata támogatási igény benyújtásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján 

igényt nyújt be 202 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásának támogatására. A 

támogatási igény 16.000 Ft/erdei m3 + ÁFA beszerzési árra vonatkozik, önerő 

biztosítása nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. Az önkormányzat 

vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől nem kér ellenszolgáltatást. 

 

2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. 

napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjeleneteket, hogy a szociális rendelet módosítására azért 

volt szükség, a rendelet megfeleljen a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek. Kiemeli, hogy a rendelet mellékletei egészülnek ki a személyes adatok 

védelmére vonatkozó nyilatkozatokkal. A polgármester javasolja a szociális ellátásokról szóló 

rendelet módosításának elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a testület az elfogadására vonatkozó indítványt 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét 

képező következő rendeletet alkotja meg: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2020. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

a) GDPR rendeletnek való megfelelés:  

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatnak 

jelenleg nincs hatályos szabályzata a GDRR rendeletnek való megfeleltetésre, illetve nincs 
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adatvédelmi szakembere sem az önkormányzatnak. Kiemeli, hogy a településen működő 

kamerarendszer működtetéséhez is szükség van a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

szabályzatra.  

Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot egy adatvédelmi szakemberrel, aki havi 15.000 Ft 

összegért vállalná az adatvédelmi feladatok ellátását, továbbá a szükséges szoftvert is meg 

kellene vásárolnia az önkormányzatnak 57.000 Ft összegért. Javasolja az adatvédelmi 

szakember megbízását és az ezzel kapcsolatos költségek biztosítását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2020. (VIII. 10.) 

önkormányzati határozata adatvédelmi szakember megbízásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Fentős 

Károly egyéni vállalkozóval megbízási szerződést köt az adatvédelmi feladatok 

ellátására. 

 

2./ A képviselő-testület a feladatok ellátásához szükséges szoftver költségét, azaz 

57.000 Ft összeget, valamint a 15.000 Ft/hó megbízási díjat a 2020. évi költségvetés 

tartalékának terhére biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

b) Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása:  

 

Vámosi Róbertné polgármester elmondja, hogy véleménye szerint a lakhatási támogatás 

feltételei közül törölni kellene a konyhakert meglétét és méretét, mivel ezek nélkül többen 

kapnának támogatást. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy mindenképpen kell valamilyen feltétel az igénybevételhez. 

 

Czeglédi Csaba képviselő 

 

Elmondja, hogy a bizottság a 12 hónapból körülbelül 8 hónapban nem is tudja vizsgálni a 

konyhakert meglétét, tehát feleslegesnek tartja ezt a kritériumot. 
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Vámosi Róbertné polgármester javasolja, hogy a települési lakhatási támogatás igénybevétele 

esetén ne legyen feltétel a konyhakert, a gyümölcsös és a szántó megléte és művelése, 

valamint a megállapítás ne december 31-ig legyen, hanem egy évre legyen megállapítva. 

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

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2020. (VIII. 10.) 

önkormányzati határozata szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

alábbiak szerint módosítja a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet: 

 

a) Hatályát veszti a 15. § (3) bekezdés e) és f) pontja. 

b) A rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakhatási 

támogatást egy évre kell megállapítani. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pont szerinti rendelet-módosítást 

a következő képviselő-testületi ülésen terjessze a testület elé.  

 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

c) Egyéb témák: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Nagyatádon az orvosi 

ügyeletet egy fő orvos látja el, mivel a települési hozzájárulás ezt a költséget fedezi. Kiemeli, 

hogy amennyiben baj van, akkor mentőt kell hívni, vagy személygépkocsival kell menni az 

ügyeletre. 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kultúrházat érintő kamera áthelyezése 

folyamatban van, illetve a kamerarendszer esetleges bővítéséről is tárgyal a szakemberrel. 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kultúrházban keletkezett vízkár 

következtében az önkormányzat 400.000 Ft összeget kapott. Elmondja, hogy a 

vagyonbiztosítást felülvizsgálták, az adatokat pontosították, és ezzel évente 25.000 Ft 

összeggel nőtt a biztosítási díj. 

 

Egyed Béla alpolgármester 

 

Elmondja, hogy a belegi hírmondóban megjelent a 6 millió forint összegű hiány, és 

megjegyzi, hogy ebben a korábbi testület munkája volt említve. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Az alpolgármester megjegyzésével kapcsolatban elmondja, hogy fontosnak tartotta beleírni a 

hírmondóba a hiány összegét. Kiemeli, hogy nem nulláról indult az önkormányzat 2020-ban, 

hanem mínuszból. Hangsúlyozza, hogy legalább 26 millió forintnak kellett volna lenni 2019. 

december 31-én az önkormányzat számláján ahhoz, hogy mindent ki tudjanak fizetni. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő  
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Elmondja, hogy véleménye szerint nem volt megfelelő a megfogalmazás a hírmondóban, a 

tartozással kapcsolatban. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Hangsúlyozza, hogy behozhatatlan hátránnyal indult a falu 2020-ban. Kiemeli, hogy 

amennyiben lesz kincstáros határozat, akkor vissza kell fizetnie az önkormányzatnak a pénzt. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő  

 

Megkérdezi a polgármestert, hogy szólt-e a kivitelezőnek a hibák miatt? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy szólt a kivitelezőnek és folyamatban vannak a 

javítások. Megjegyzi, hogy véleménye szerint „gányolás” az egész! 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


