
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 24.-én, 13.00 

órai kezdettel a Községházán megtartott, soron következő nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Antalné 

Lakatos Erzsébet Teréz képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. 

Varga Katalin jegyző.  

 

Távol (igazoltan): Major Mária és Egyed Béla képviselők. 

 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 3 

tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Az írásos napirendi javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2019. (VI. 24.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

2./ Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának jóváhagyása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

 3./ Pályázat benyújtása a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 

csökkentésére. 

 Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2019. (VI. 24.) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 
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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 tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Elmondja, hogy 

többen érdeklődnek önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok iránt, meg szeretnének 

vásárolni az önkormányzat által nem hasznosított területekből. Véleménye szerint vannak 

olyan területek, melyekre soha nem lesz szüksége az önkormányzatnak. Kéri a testület 

véleményét az értékesítéssel kapcsolatban. 

 

Kérdések és hozzászólások:  

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

Megkérdezi, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanokat használják-e jelenleg. 

 

Tamás Csaba polgármester 

 

Az alpolgármester asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy van köztük olyan, amelyre 

jelenleg is bérleti szerződés van. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Véleménye szerint az önkormányzat által nem használt területeket lehetne értékesíteni. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester javasolja, hogy a testület hatalmazza fel az 

értékesítéssel kapcsolatos eljárás megindítására. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2019. (VI. 24.) 

önkormányzati határozata önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az eladásra szóba jöhető önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos eljárás 

megindítására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

Mivel más téma nem merült fel, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja. 
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Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2019. (VI. 24.) 

önkormányzati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

2./ Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának jóváhagyása. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester  

 

Kiegészítés: 

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár megküldte beszámolóját a 2018. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról. 

Javasolja a 2018. évi beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2019. (VI. 24.) 

önkormányzati határozata könyvtári beszámoló elfogadásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár beszámolóját – a településen 2018. évben végzett könyvtári 

szolgáltatásokról – elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

3./ Pályázat benyújtása a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 

csökkentésére. 

Előadó: Tamás Csaba polgármester 

 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagjait arról, hogy Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklete alapján ez évben is lehetőség nyílik a 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére vonatkozó támogatási 

igény benyújtására. Kiemeli, hogy az az önkormányzat nyújthat be támogatási igényt, ahol a 

nem csatornázott területeken az ivóvíz szolgáltatás 2019. évi várható fajlagos ráfordítása 

meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket.  

A polgármester javasolja a pályázat benyújtását a Magyar Államkincstár felé, továbbá kéri 

meghatalmazását a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A határozati javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2019. (VI. 24.) önkormányzati 

határozata támogatási igény benyújtásáról.   

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjának támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 

felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás 

igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

a) A Református Egyházközség támogatási kérelme: 

 

A polgármester ismerteti a református lelkész támogatási kérelmét, és tájékoztatja a testületet, 

hogy Belegből kettő gyermek venne részt a táborozáson. A polgármester javasolja a 

református egyházközség 40.000 Ft összeggel való támogatását a hittanos gyermekek nyári 

táborozása érdekében. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A támogatásra vonatkozó javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2019. (VI. 24.) 

önkormányzati határozata református egyházközség támogatásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 13/2013. (XII. 10.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) 

bekezdése alapján a Nagyatádi Református Egyházközségnek 40.000 Ft összegű 

támogatást biztosít, az egyházközség kérelmében szereplő hittanos gyerekek nyári 

táborozásához. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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b) Egyéb témák: 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Szociális Bizottság megkezdte a konyhakertek 

nagyságának felmérését, a lakhatási támogatás tekintetében. Kiemeli, hogy a faluban többen 

azt mondták, hogy a 3.000 Ft összegű lakhatási támogatásért nem fognak kertet művelni. 

Megjegyzi, hogy az emberek többsége nem jött rá arra, hogy nem az önkormányzatnak, 

hanem maguknak csinálják a kertet. 

 

 

 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

  

 Tamás Csaba  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


