
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 5.-én, a 

Községházán 13 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester, Horváth Józsefné, 

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

meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

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

jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2019. (XI. 5.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Az önkormányzat peres ügyeinek megtárgyalása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester  

 

2./ A helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 

feltételek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Az önkormányzat peres ügyeinek megtárgyalása.  

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy jelenleg kettő peres eljárás van 

folyamatban. Elmondja, hogy az egyik ügyben az önkormányzat alperes, mivel egy külső 

személy perli Nagybajom Város Önkormányzatát, Kutas Község Önkormányzatát, Beleg 

Község Önkormányzatát és Szabás Község Önkormányzatát. Kiemeli, hogy a per tárgya az, 

hogy a felperes földje alatt építették ki a kábel tv-s vezetéket, és ezért a felperes használati 

díjat követel. Kiemeli, hogy fellebbezési szakaszban van a per. Javasolja a per folytatását és 

Dr. Dezső László ügyvéd meghatalmazását az önkormányzat képviseletére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 
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Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2019. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata per folytatásáról és ügyvédi meghatalmazásról. 

 

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

Kaposvári Járásbíróság előtt folyó 7.P.21.463/2017. számú, Rauch János felperes 

részére bérleti díj és járulékai megfizetésére irányuló peres eljárást folytatja.  

 

2./ A képviselő-testület megerősíti a 64/2017. (III. 20.) önkormányzati határozatát, 

tehát az önkormányzat perbeli képviseletével továbbra is Dr. Dezső László (7500 

Nagyatád, Baross G. utca 11.) ügyvédet bízza meg. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Dr. Dezső 

László ügyvéddel a per további eljárásával kapcsolatban. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az ügyvédi megbízási szerződés 

megkötésére, aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat másik 

peres ügye az AUTOMATIKA Kkt., valamint Szabás Község Önkormányzata ellen folyik, 

tehát ebben a perben az önkormányzat, továbbá Kutas Község Önkormányzata a felperes. 

Elmondja, hogy a per lényege az, hogy egy kábel TV hálózatot építettek ki, melynek 

bekerülési költsége 150-160 millió forinti körül volt. Miután a közösség megszűnt, a vagyon 

Szabás- Kutas és Beleg Község Önkormányzatának közös tulajdonában maradt. Elmondja, 

hogy Szabás Község Önkormányzata a részét 500.000 forintért elcserélte, és így a része az 

AUTOMATIKA Kkt. tulajdonába került. Kiemeli, hogy a per a csereszerződés 

érvénytelenítésére irányult. Javasolja a per vitelének további folytatását, és Dr. Dezső László 

ügyvéd meghatalmazását az önkormányzat képviseletére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2019. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata per folytatásáról és ügyvédi meghatalmazásról. 

 

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

Nagyatádi Járásbíróság előtt folyó 20.P.20.151/2018. számú, Szabás Község 

Önkormányzata és az AUTOMATIKA Kkt. alperesekkel szemben szerződés 

érvénytelenségének, ezen belül szerződés semmisségének megállapítása iránti peres 

eljárást folytatja.  

 

2./ A képviselő-testület az önkormányzat perbeli képviseletével továbbra is Dr. Dezső 

László (7500 Nagyatád, Baross G. utca 11. Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 632235) 

ügyvédet bízza meg. 
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3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Dr. Dezső 

László ügyvéddel a per további eljárásával kapcsolatban. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az ügyvédi megbízási szerződés 

megkötésére, aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

2./ A helyi képviselők, bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési 

feltételek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket a 

tiszteletdíjak összegével kapcsolatban. 

 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Javasolja az önkormányzati rendelet szerinti tiszteletdíjak fenntartását. 

 

 

Czeglédi Csaba képviselő 

 

Javasolja, hogy a tiszteletdíjak a jövőben is változatlan összegben maradjanak. 

 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Nem javasolja a tiszteletdíjak emelését, egyet ért az előtte szóló képviselőkkel. 

 

 

A polgármester javasolja a képviselői tiszteletdíjak változatlan összegben való fenntartását. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2019. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálatáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi képviselők és bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 3/2017. (I. 

31.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta, és megállapítja annak változatlan 

formában történő fenntartását. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 
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3./ Egyéb ügyek. 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy lehetősége nyílt az 

önkormányzatnak megbízást adni egy vállalkozónak pályázatok figyelésére vonatkozóan. 

Kiemeli, hogy a megbízási díj bruttó 30.000 Ft havonta. Véleménye szerint szüksége van erre 

az önkormányzatnak. Javasolja a megbízási szerződés megkötését. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2019. (XI. 5.) 

önkormányzati határozata pályázatok figyelésére vonatkozó megbízásról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától 

megbízási szerződést köt Bosznai Tamásné egyéni vállalkozóval (7400 Kaposvár, 

Beszédes J. utca 58.) pályázatok figyelésére és személyes konzultációra vonatkozóan.  

 

2./ A képviselő-testület egyet ért abban, hogy a megbízási szerződés szerinti megbízási 

díj összege havi bruttó 30.000 Ft legyen. 

 

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

aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy valószínűleg jövőre lehetősége lesz az 

önkormányzatnak falubuszra pályázni, mivel 500 főről megemelték a határt 800 főre.  

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megkérdezi, hogy mire fogják használni a falubuszt? És ki fogja fedezni a költségeit? Mivel 

véleménye szerint nem érné meg az önkormányzatnak egy falubuszt fenntartani. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy óvodások, iskolások kirándulására, vagy pl. 

az óvodások Kutasra szállítására is használhatják a falubuszt. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Véleménye szerint nem lenne kihasználva a falubusz, és magasak a járulékos költségei is. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Elmondja, hogy mérlegre kell tenni azt, hogy a falubusz hány ember érdekét szolgálná.  
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Érdekesnek találja azt, hogy az egyik oldalon a testület elfogadja azt, hogy a korábbi 

polgármester öt évig nem volt szabadságon, a másik oldalon viszont nem fogadja el azt, ami a 

falu érdekét szolgálná. 

 

Czeglédi Csaba képviselő 

 

Véleménye szerint, ha más település fenn tud tartani egy kisbuszt, akkor erre Beleg is képes. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megkérdezi a polgármestert, hogy tisztában van-e azzal, hogy milyen Beleg költségvetése? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy tisztában van Beleg 

költségvetésével. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megkérdezi, hogy fizetik-e a bérleti díjat a Petőfi utca 63/a. szám alatti ingatlanra 

vonatkozóan? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy van elmaradása a lakóknak, de már intézkedtek a 

hátralék megfizetése iránt. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megkérdezi, hogy mi a helyzet a szociális célú tűzifa osztásával? 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kérelmek elvitele és benyújtása folyamatban van. 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Megkéri a képviselőket, hogy a vagyonnyilatkozatokat mihamarabb adják le, a végső határidő 

november 12-e. 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


