
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25.-én a 
Községházán 9.30 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. 

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

Távol maradt: Egyed Béla képviselő, igazoltan. 

Tamás Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

2./ A helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 
feltételek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása és Nagyatád Város 
Önkormányzata között a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás 
jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

4./ Egyéb ügyek. 

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés:  

A polgármester elmondja, hogy a 2015. évi tényadatok alapján került sor az előirányzatok 
módosítására.  
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Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Horváth Józsefné alpolgármester  

Elmondja, hogy a vezető óvónő figyelmét fel kellene hívni, hogy a gyermeklétszámra 
figyeljen oda, ne kelljen ebből adódóan visszafizetnie az önkormányzatnak. 

Major Mária képviselő 

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra kérdez rá. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújthat be a vízdíj támogatására. Az elnyert összeget az önkormányzat megállapodás alapján 
a DRV Zrt.-nek utalja át. 

Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester a módosító rendeletet szavazásra 
bocsátja. A módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét 
képező következő rendeletet: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III. 16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2./ A helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 
feltételek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzat költségvetésének első 
fordulós tárgyalásakor, képviselői javaslat alapján a testület döntött a tiszteletdíjak emeléséről. 
Ennek megfelelően készült el a módosító rendelettervezet. A módosítások március 1. napjával 
lépnek hatályba. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a módosító rendeletet szavazásra bocsátja. A módosító rendelet elfogadására 
vonatkozó javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 

feltételek biztosításáról szóló 4/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása és Nagyatád Város 
Önkormányzata között a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás 
jóváhagyása. 
Előadó: Tamás Csaba polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés: 

Horváth Józsefné alpolgármester 

Megkérdezi, hogy nem kellene-e tervezni a háziorvosi ügyelethez való hozzájárulással a 
költségvetésben. 

Tamás Csaba polgármester 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy valószínűleg nem kell az 
önkormányzatoknak hozzájárulnia a háziorvosi ügyelethez, mivel a kistérség azt a tartaléka 
terhére kifizeti. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester javasolja, hogy a központi háziorvosi 
ügyeletre vonatkozó megállapodást hagyja jóvá a testület. 

Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2016. (II. 25.) 
önkormányzati határozata a központi háziorvosi ügyeletről. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulása és Nagyatád Város Önkormányzata között 
létrejött, a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó, a szolgáltató Emergency 
Service Kft.-vel kötött feladatátadási szerződés tartalmának főbb elemeit is magában 
foglaló, az előterjesztés 1. melléklete szerinti megállapodást megismerte, azt 
tudomásul veszi. 

Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: Tamás Csaba polgármester  
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4./ Egyéb ügyek. 

Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az idei évben energetikai 
fejlesztésre vonatkozó pályázati lehetőségek vannak. Ezekbe sajnos sem a művelődési ház, 
sem pedig az óvoda fürdőszobájának a felújítása nem illeszthető be. Elmondja, hogy a „Jónás-
ház” felújítása, illetve könyvtárrá és klubhelyiséggé alakítása még szóba jöhet a pályázati 
kiírások alapján. Mivel a pályázatok benyújtási határideje nyár végére tolódik, és az elbírálás 
is csak ősszel várható, ezért az önkormányzatnak véleménye szerint a 2016-os évben nem lesz 
szüksége önerőre. A polgármester elmondja, hogy a temetőben fehér kavicsos utat szeretne 
kialakítani a kaputól a ravatalozóig.  
Érdeklődött az árak iránt, és egy kamion osztályozott kavics körülbelül 110.000 Ft-ba kerülne. 
Véleménye szerint a kiásott alapba olcsóbb kategóriájú mészkő kerülhetne, és csak ennek a 
tetejére kellene a drágább osztályozott kavics. Számításai szerint 300.000-400.000 Ft 
összegből meg lehetne csinálni a temetői utat. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Véleménye szerint is fontos lenne a temetőben az út kialakítása, mert esztétikailag sem 
mindegy, hogy hogy néz ki a temető. Amennyiben az önkormányzatnak 2016-ban nem lesz 
szüksége önerőre, akkor ez 400.000 Ft körüli összeg beleférne a költségvetésbe. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester javasolja, hogy a testület a temetőben lévő út 
kialakításához 400.000 Ft összeget biztosítson. 

Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2016. (II. 25.) önkormányzati 
határozata fedezet biztosításáról. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belegi temetőben lévő út 
kialakításához 400.000 Ft összeget a tartalék terhére biztosítja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy a Dózsa György utcában folyamatosan jelen levő probléma a vízelvezetés. 
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Tamás Csaba polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak folyamatosan 
dolgoznak az árkok tisztításán. A Dózsa György utcában az a legnagyobb baj, hogy a 
hídgyűrűk magasabban vannak. 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

Elmondja, hogy a hídgyűrűket valóban nem lehet felszedni, a szakembereknek kellett volna 
odafigyelnie, mikor lerakták azokat. 

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

Kmf. 

 Tamás Csaba dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


