
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 16.-án, a 

Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános 

üléséről.  

 

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

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Czeglédi Csaba 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. 

 

A polgármester módosító javaslatot terjeszt a napirendi sorhoz. Javasolja, hogy a testület a 7./ 

napirendi pontban tárgyalja meg a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési 

szabályzatát, és a 8./ napirendi pont legyen az egyéb ügyek. 

 

A módosított napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2019. (XII. 16.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

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

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 2./ A képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

3./ A Szociális Bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

 

 4./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

5./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó döntés meghozatala. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

7./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzatának 

elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

8./ Egyéb ügyek. 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 

tevékenységről. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzik el. 

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2019. (XII. 16.) 

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 arról, hogy megreklamálták a kivitelezőnél a kultúrházban 

tapasztalt hiányosságokat, voltak is a helyszínen, jelenleg nincs víz az épületben. Elmondja, 

hogy december 6-án megtartották a mikulás-műsort a településen, nagyon jól sikerült. 

Tájékoztatást ad arról, hogy december 9-én a munkaügyi központban, a jövő évi Start 

közmunkaprogrammal kapcsolatos tájékoztatón vett részt. Elmondja, hogy a Rinyamenti 

Többcélú Kistérségi Társulás ülésén a fő téma a háziorvosi ügyelet volt, mivel a 498 Ft/fő 

hozzájárulást 1164 Ft/főre kívánja emelni az ügyeletet biztosító cég. Megjegyzi, hogy ez 

Beleg esetében közel 800 ezer forint lenne. Elmondja, hogy közbeszerzést írtak ki, de a cég 

előre jelezte, hogy amennyiben nem lesz megállapodás, akkor nem lesz háziorvosi ügyelet 

sem.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2019. (XII. 16.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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2./ A képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztés a testületi ülések előre vetített időpontjait 

tartalmazza. A polgármester javasolja a 2020. évi munkaterv elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A 2020. évi munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2019. (XII. 16.) 

önkormányzati határozata a 2020. évi munkatervről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

3./ A Szociális Bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

 

Kiegészítés: 

 

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a 2020. évi 

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 175/2019. (XII. 16.) 

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 
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4./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Elmondja, hogy a buszmegálló környékén egy belegi lakós folyamatosan kirakja a szemetet a 

közterületre. Kéri, hogy szólítsák fel a helyes viselkedésre. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Elmondja, hogy a falu végén volt egy gödör, melyet betemettek, de a hétvégén látta, hogy 

rengeteg szeméttel terített a terület. Véleménye szerint minden lakóházhoz kellene küldeni 

egy tájékoztatót a szemetelésre vonatkozó szabályokról. Megoldás lenne az is, hogy egy 

közmunkás időnként körülnéz a területen. 

 

Egyed Béla alpolgármester 

 

Véleménye szerint a temető környékére is jó lenne időnként kiküldeni valakit, mivel gyakran 

előfordul, hogy a csapot nyitva hagyják. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a lakóhely környezeti állapotáról 

szóló beszámoló elfogadását.  

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2019. (XII. 16.) 

önkormányzati határozata a lakóhely környezeti állapotáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti 

állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul 

veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

5./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés:  
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A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közszolgáltató, a Viridis-Pannonia Nonprofit 

Kft. jelezte, hogy 2020. január 1. napjától a vegyes hulladék gyűjtéséhez használt edényzetre 

edényazonosító matrica kerül bevezetésre. Elmondja, hogy az ehhez szükséges matricát a 

közszolgáltató biztosítja az ingatlanhasználónak, amely tartalmazza az ingatlan címét és az 

ingatlanhasználó által igénybevett edényzet űrmértékét. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Elmondja, hogy a közszolgáltató már kiküldte a matricákat, melyet december 31-ig kell 

felragasztani az edényekre.  

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Elmondja, hogy nagyon sokan azért nem igényelték vissza a hulladékgazdálkodási 

támogatást, mivel tartoznak a közszolgáltató felé.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és 

a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

23/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

6./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó döntés meghozatala. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Horváth János belegi lakós 

jelezte, hogy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat szeretne a jövőben bérelni, és így 

hasznosítani. Javasolja a kérelemben megjelölt ingatlanok hatéves időtartamra történő 

bérbeadását 5 Ft/m2/év bérleti díjért. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Javasolja, hogy az éves bérleti díj 6 Ft/m2/év legyen. 
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Vámosi Róbertné polgármester a képviselő asszony módosító javaslatát szavazásra bocsátja, 

melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

A módosító javaslat elfogadását követően a polgármester javasolja a kérelemben megjelölt 

ingatlanok hatéves időtartamra történő bérbeadását 6 Ft/m2/év bérleti díjért.  

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2019. (XII. 16.) 

önkormányzati határozata ingatlanok bérbeadásáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beleg belterületén 

önkormányzati tulajdonban lévő 151 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” 

művelési ágú, a 792 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú, valamint a 799 hrsz.-ú „kert” 

művelési ágú ingatlanokat, 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig 

Horváth Botond János 7543 Beleg, Rákóczi utca 174. szám alatti lakos részére bérbe 

adja. 

 

2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészletek éves bérleti díját 

ingatlanonként bruttó 6 Ft/m2 összegben határozza meg. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

7./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzatának elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló kormányrendelet alapján a dokumentumokról hiteles másolatot 

készítő szerveknek rendelkezniük kell másolatkészítési szabályzattal. Elmondja, hogy a közös 

hivatalra vonatkozóan elkészült a szabályzat, kéri annak, testület általi elfogadását. 

 

A polgármester javasolja a szabályzat jegyzőkönyv melléklete szerinti elfogadását. 

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2019. (XII. 16.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal másolatkészítési szabályzatáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal Másolatkészítési 

szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

8./ Egyéb ügyek. 

 

a) Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítéséről: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 38. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő 

megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 

felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 

képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

minden tagja, az előírt határidőre eleget tett a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 

felvételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak megfelelően, melyről igazolás is 

becsatolásra került. 

 

Vámosi Róbertné polgármester javasolja a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvételi kötelezettségéről szóló tájékoztató tudomásul vételét. 

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2019. (XII. 16.) 

önkormányzati határozata köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi 

kötelezettség igazolásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatóját, amely 

szerint a képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget 

tett a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségének, 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

b) A mozgóárusítás díjának módosítása: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mozgóárusítás díja 200 

Ft/nap. Véleménye szerint ez nagyon alacsony összeg, javasolja a napi 1000 Ft összegű díj 

bevezetését 2020. január 1. napjától. 

 

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

testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2019. (XII. 16.) 

önkormányzati határozata mozgóárusítás díjának módosításáról. 

 

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. 

január 1. napjától a településen, a mozgóbolti és a mozgó árusítás díja 1000 

Ft/gépkocsi/nap legyen. 
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2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület használatáról szóló 

önkormányzati rendeletet a döntésnek megfelelően módosítsa. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

c) Egyéb témák: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy nehéz anyagi helyzetbe került az 

önkormányzat. Elmondja, hogy a szociális kiadásokra nyújtott állami támogatást sem tudja az 

önkormányzat teljes egészében elkölteni, a jövő évben kb. 5 millió forint visszafizetési 

kötelezettsége keletkezik. Kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy milyen 

módon lehetne még jobban takarékoskodni. Megjegyzi, hogy a korábbi polgármesternek 

kifizetett szabadságmegváltás és végkielégítés összegét az önkormányzatnak saját erőből 

kellett finanszírozni, és ez az összeg jelenleg hiányzik a költségvetésből. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy spórolnia kell az önkormányzatnak és ennyi a lényeg. Megjegyzi, hogy 

máskor is volt nehéz helyzetben az önkormányzat, és megoldották.  

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Meg kell gondolnia a testületnek, hogy esetleg az önkormányzat adhatna el területeket. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Véleménye szerint a földbérleti díjak fizetését is meg kellene sürgetni. 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


