
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 12.-én 9.30 
órai kezdettel a községházán megtartott, soron következő nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester, Major Mária, 
Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Béla képviselők, a meghívottak közül dr. Varga 
Katalin jegyző. 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 
minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

Az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (II. 12.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

4./ A jegyző beszámolója a 2015. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

6./ A Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

7./ A 2016. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

8./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 



10./ 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: 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (II. 12.) 
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 
befejeződött a tűzifa kihordása. Elmondja, hogy írtak ki pályázatokat, és valószínű, hogy a 
felújítási célok beilleszthetők ezek valamelyikébe. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy a 
kultúrházban a fűtést és a vizesblokkot kell felújítani, illetve kialakítani, a „Jónás-féle” 
házban klubhelyiséget és a könyvtárat kell létrehozni, továbbá az óvodában nagy szükség 
lenne a fürdőszoba felújítására. Ezek azok a felújítási célok, melyeket a pályázatíró 
megpróbál beilleszteni a pályázati kiírásokba.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016. (II. 12.) 
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 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat és vitára bocsátja a 2016. 
évi költségvetés tervezetét. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Egyed Béla képviselő 

Egyet ért az előterjesztésben foglaltakkal. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint az önkormányzat 2016. évi költségvetése siralmasnak mondható. 
Elmondja, hogy ha nem nyer az önkormányzat a kiírt pályázatokon, az óvodában a 
fürdőszobát akkor is fel kell újítani, illetve kerítés felújításra is szükség lenne. Ezért a 
költségvetésben karbantartásra tervezni kellene valamekkora összeget. 

Major Mária képviselő 

Elmondja, hogy 2015-ben az önkormányzat 6 millió forinttal többet kapott szociális jellegű 
kiadásokra. A tervezet szerint 2016-ban 6.807 ezer forintot kap az önkormányzat, amely 
véleménye szerint kevés lesz. Kiemeli, hogy a lakhatási támogatás havonta 510.000 forint 
körül van, és ezen kívül más támogatási formákat is tartalmaz a szociális rendelet. 
Mindenképpen meg kell nézni, hogy lehet-e pályázni szociális kiadásokra. 

Tamás Csaba polgármester 

Véleménye szerint a korábban már elmondott három terület felújítása lenne az elsődleges cél, 
majd ezt követően lehetne az egyéb felújításokon gondolkodni. 



Horváth Józsefné alpolgármester 

Javasolja, hogy a költségvetésbe kerüljön betervezésre 400 ezer Ft összegű hűtőcsere a 
temetőben, 200 ezer Ft összegű kerítés felújítás, valamint 300 ezer Ft összegű járdafelújítás a 
Kossuth utcát, az Ady utcát és a Petőfi utcát érintően. Ennek ellentételezése egyrészt az 
igazgatáson tervezett továbbszámlázott szolgáltatásból 570.000 Ft, valamint az óvoda 
hozzájárulásának 330.000 Ft összegű csökkentése, mivel a tervezetthez képes 352.000 
forinttal több támogatást kap az óvoda. 

Egyed Béla képviselő 

Javasolja, hogy emeljék meg a képviselők tiszteletdíját március 1. napjától úgy, hogy az 
alapdíj 30.000 Ft legyen, a bizottsági tag képviselő tiszteletdíja az alapdíj 20 %-a, azaz 36.000 
Ft, a bizottsági elnök tiszteletdíja pedig az alapdíj 25 %-a, azaz 37.500 Ft legyen. Ez éves 
szinten 312.000 Ft összegű többletet jelentene a költségvetésbe. A tervezésben a tiszteletdíj 
emelésének ellentételezéseként a dologi kiadások 290.000 forint összegű csökkentését, 
valamint az óvodához való hozzájárulás 22.000 forint összegű csökkenését jelöli meg. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő felvetésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem 
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. Véleménye szerint az 
önkormányzat nincs olyan pénzügyi helyzetben, hogy ezt megengedje magának. 

A polgármester először Horváth Józsefné alpolgármester által javasolt módosításokat bocsátja 
szavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogad. 

A módosításra vonatkozó javaslat elfogadását követően a polgármester Egyed Béla képviselő 
által javasolt tiszteletdíj emelésére vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. 
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2016. (II. 12.) 
önkormányzati határozata tiszteletdíj emeléséről. 

1./ A képviselő-testület egyet ért a képviselői tiszteletdíjak 2016. március 1. napjától 
történő emelésével az alábbiak szerint: 
- az alapdíj 30.000; 
- a bizottsági tag képviselő pótdíja az alapdíj 20 %-a, azaz 6.000 Ft; 
- a bizottsági elnök havi pótdíja alapdíj 25 %-a, tehát 7.500 Ft; 
- a bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja az alapdíj 30 %-a, tehát 9.000 

Ft. 



2./ A testület felkéri a jegyzőt a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, 
tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet – 
döntésnek megfelelő – módosítására. 

Határidő: következő testületi ülés 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester a beterjesztett költségvetést azt elfogadott képviselői indítványokkal 
kiegészítve bocsátja szavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2016. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetésről. 

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés II. fordulóra történő beterjesztését az 
alábbi kiegészítéssel rendeli el: 

1. A képviselők tiszteletdíjára éves szinten 312.000 Ft összeggel több legyen 
tervezve. 
2. A temetőben a hűtő kicserélésére 400.000 Ft, kerítés felújítására 200.000 Ft, 
járda (Kossuth utca, Ady utca, Petőfi utca) felújítására 300.000 Ft legyen 
tervezve. 
3. Az igazgatás esetében a továbbszámlázott szolgáltatásra 570.000 Ft 
összeggel kevesebb legyen tervezve. 
4. Az óvoda működéséhez való hozzájárulás a központilag kiadott számítások 
alapján 352.000 Ft összeggel kevesebb legyen. 
5. Az igazgatás esetébe a dologi kiadásokra 290.000 Ft összeggel kevesebb 
legyen tervezve. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

3./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző elmondja, hogy a rendelet módosítása két fő témát érint, az egyik a kisebb 
űrtartalmú edényzet igénylésének lehetőségét, a másik pedig a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetését. 

Kérdés nincs. 



Hozzászólások: 

Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy a közszolgáltató megküldte a szerződésmódosítás tervezetét, a rendeletet 
ehhez kellett hozzáigazítani. 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Véleménye szerint nem lesz jellemző a községben a 60 literes edényzet igénylése, mivel 
ténylegesen szinte senki nem él egyedül a háztartásokat figyelembe véve. 

A polgármester elsőként a szerződésmódosítást javasolja elfogadásra.   

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2016. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
módosításáról. 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viridis-Pannónia 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződés módosítását 
a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármester a közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadása után a rendelet 
tervezetet bocsátja szavazásra, melyet a testület ugyancsak 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ A jegyző beszámolója a 2015. évi adóztatásról. 



Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az egyes adónemek vonatkozásában nagyon 
sok a hátralék. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza. 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (II. 12.) 
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 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A polgármester kérésére Dr. Varga Katalin szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos 
tudnivalókat. Elmondja, hogy a 2016-os évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot. 

Kérdés: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy mit tartalmaz a cafetéria. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a dolgozók választásuk szerint igényelhetik 
a cafetériába tartozó elemeket, így pl. Erzsébet-utalványt, Szép-kártyát, önkéntes 
nyugdíjpénztári hozzájárulást vagy egészségpénztári hozzájárulást. 

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, 4 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasítva a testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2016. (II. 12.) önkormányzati 
határozata a polgármester kizárása ügyében. 

A képviselő-testület a 2016. évi polgármesteri cafetéria összegének meghatározásából a 
polgármester kizárására vonatkozó javaslatot elutasítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

A polgármesteri cafetériára vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 
1 tartózkodás mellet elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2016. (II. 12.) önkormányzati 
határozata a 2016. évi polgármesteri cafetériáról.  

A képviselő-testület a 2016. évi polgármesteri cafetéria összegét bruttó 200.000 Ft-ban 
állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Horváth Józsefné alpolgármester 

A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2016. (II. 12.) 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 

6./ A Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet bizottsági elnök 

Kiegészítés: 



A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2016. (II. 12.) 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 

7./ A 2016. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 
Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök  

Kiegészítés: 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a polgármesterrel egyeztetve javasolja a 2016. évi 
szabadságolási ütemterv jóváhagyását.  
Megjegyzi azonban, hogy soknak tartja a polgármester megmaradt 2015. évi szabadságát, és 
kéri, hogy 2016-ban az ütemterv alapján kerüljön sor annak kivételére. Véleménye szerint 
azért van az alpolgármester, hogy a polgármestert helyettesítse. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Tamás Csaba polgármester 

A bizottság elnöke által elmondottakkal kapcsolatban kiemeli, hogy igyekszik kivenni a 
szabadságát, de nagyon sok munka van az önkormányzatnál. 

A polgármester jelzi érintettségét, a bizottsági elnök javasolja, hogy ne zárják ki a 
döntéshozatalból. 



A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2016. (II. 12.) 
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elfogadva a következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2016. (II. 12.) 
önkormányzati határozata a polgármesteri szabadság kiadásáról.  

A képviselő-testület Tamás Csaba polgármester 2016. évi szabadságának kiadását a 
polgármesterrel történt egyeztetés alapján az alábbi szabadságolási ütemterv szerint 
jóváhagyja. 

 2016. évi alapszabadság: 25 nap 
 2016. évi pótszabadság: 14 nap 
 2015. évi ki nem vett:                        38 nap 
  
 2016. évi szabadság összesen: 77 nap 

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

8./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

Hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

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

Terv 5 12 10 10 10 5 5 5 5 10



Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (II. 12.) 
önkormányzati határozata az óvodai beíratás és a nyári zárva tartás időpontjáról.   

     
1./ A képviselő-testület az óvodai beíratás időpontját a következők szerint állapítja 
meg:  

• 2016. április 25 – 26.-ig 900 – 1600 óráig. 
A beiratkozás helye a Pitypang Óvoda székhelye: Beleg, Rákóczi utca 163. 
A felvétellel kapcsolatos döntés elleni jogorvoslat benyújtásának határidejéről való 
közlemény vagy hirdetményt közzétételének legkésőbbi időpontja: 2016. március 15. 

2./ A képviselő-testület a nyári zárva tartás időpontját 2016. augusztus 1. és augusztus 
31. között határozza meg. 

 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Szabó Istvánné intézményvezető   

9./ Egyéb ügyek. 

a) Megbízási díj megállapítása: 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Haász Ágota pedagógusnak 
minden évben meg kell állapítani a megbízási díját a könyvtár működtetéséért. Javasolja, 
hogy a tavalyi évekhez hasonlóan, havi bruttó 25.000 Ft összegű megbízási díjat állapítson 
meg a testület. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2016. (II. 12.) 
önkormányzati határozata megbízási díjról. 

A testület egyet ért abban, hogy a könyvtári tevékenységet ellátó személy 2016. január 
1. napjától 2016. december 31. napjáig, havonta bruttó 25.000 Ft összegű megbízási 
díjban részesüljön. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b) Egyéb témák: 

Egyed Béla képviselő 

Az új háziorvos iránt érdeklődik. 



Tamás Csaba polgármester 

Elmondja, hogy az új háziorvos egy 30 éves pécsi származású fiatalember, korrekt és nagyon 
rendes. Az első orvosi rendelések nagyon hosszúra nyúltak, mivel mindenkit meg akar 
ismerni az új orvos. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Megkérdezi, hogy a költségvetésben a kommunális adóra tervezett bevétel tartalmazza-e a 
mentesség megszüntetését. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a költségvetés már a mentesség nélküli 
adóbevételt tartalmazza. 

   

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

Kmf. 

Tamás Csaba       dr. Varga Katalin 
 polgármester                jegyző 


