
J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 10.-én 13.00 

órai kezdettel a Községházán megtartott, soron következő nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Vámosi Róbertné polgármester, Egyed Béla alpolgármester, Antalné Lakatos 

Erzsébet Teréz, Horváth Józsefné és Czeglédi Csaba képviselők, a meghívottak közül dr. 

Varga Katalin jegyző. 

 

Vámosi Róbertné 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 11/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

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

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester  

 

2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

4./ A jegyző beszámolója a 2019. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ A 2020. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

 

7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

8./ A Beleg Polgáraiért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

9./ Egyéb ügyek. 

 

 

 



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

tevékenységről. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott 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 12/2020. (II. 10.) 

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: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

b) Két ülés közti tevékenység: 

 

A polgármester beszámol az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Elmondja, hogy a 

Magyar Falu pályázat keretében, megjöttek az orvosi eszközök, az átadásuk folyamatban van. 

Tájékoztatást ad arról, hogy egyeztettek a pályázatíróval, és megállapításra került, hogy önerő 

hiányában kizárólag a Magyar Falu program által meghirdetett pályázatokat tudják 

benyújtani. Elmondja, hogy falubusz beszerzésére is van lehetősége az önkormányzatnak, itt a 

pályázat megírása és benyújtása 180 ezer forintba kerülne. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 

az alpolgármester úrral voltak Szászfalvi László országgyűlési képviselőnél is, akinek 

megköszönték a nyertes pályázatokat és kérték, hogy a jövőben is segítse a települést. 

Elmondja, hogy az iskola szüneteltetésével kapcsolatban a képviselő úr megjegyezte, hogy a 

jövő az iskolabuszok irányába mutat. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja, melyet 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 

hozza. 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 



2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Vámosi Róbertné polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 

bedolgozásra a 2019. évi költségvetésbe, a módosítás a beszámoló megalapozása érdekében 

szükséges.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg. 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

4/2019.(III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester röviden összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat. Kiemeli, hogy a cél az, 

hogy a tervezett előirányzatokhoz „szorosan” tartsa magát az önkormányzat. Hangsúlyozza, 

hogy a lényeg az, hogy 2020-ban az önkormányzatnak ne keletkezzen visszafizetési 

kötelezettsége. Elmondja, hogy a tervezett éves adóbevétel 9 millió forint, ebből kb. 4 millió 

forint éves szinten a tiszteletdíjak összege, tehát éves szinten kb. 5 millió forintja marad az 

önkormányzatnak a gazdálkodásra. Hangsúlyozza, hogy minden bevételt arra kell elköltenie 

az önkormányzatnak, amire az állam adja. Megjegyzi, hogy az óvoda költségvetésében 

maradt 800 ezer forint, amely a téli tűzifára kell. Elmondja, hogy a háziorvosi ügyelet 

hozzájárulására 800 ezer forint került tervezésre, megjegyzi, hogy ez a legtöbb, amit fizethet 

az önkormányzat. 

Véleménye szerint jó lenne, ha minél többen kapnának lakhatási támogatást, mivel abból 

tudnák fizetni az emberek az adótartozásokat. 

 

A polgármester vitára bocsátja a 2020. évi költségvetés tervezetét. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Véleménye szerint mindenképpen kötni kell valamihez a lakhatási támogatást, a kiskert 

meglétét, mint feltételt, nem szabad kivenni a rendeletből. 

 



 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy rendnek kell lenni a településen, és ezt meg is kell követelni az 

emberektől, tehát véleménye szerint is legyen feltétele a lakhatási támogatás 

igénybevételének. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Hangsúlyozza, hogy a 2020. évi költségvetés nagyon ki van „élezve”. Kiemeli, hogy éves 

szinten kb. 5 millió forint mozgástere van az önkormányzatnak, melyből már kifizettek közel 

600 ezer forintot, mely a 2018. évi kulturális támogatás el nem költéséből keletkezett. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beterjesztett költségvetést szavazásra 

bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata a 2020. évi költségvetésről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja, és azt a második fordulós tárgyalásra 

változtatás nélkül alkalmasnak tartja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

4./ A jegyző beszámolója a 2019. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

 

Hozzászólás nincs. 

 

Horváth Józsefné alpolgármester 

 

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 15/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóztatásról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 



5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. Elmondja, 

hogy a 2020-as évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot a 

jogszabályváltozásoknak megfelelően. Kiemeli, hogy a költségvetési szerveknél dolgozók 

kizárólag egy elemet, a SZÉP-kártyát választhatják béren kívüli juttatásként. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a szabályzat módosítását szavazásra bocsátja. 

 

A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (II. 10.) önkormányzati 

határozata a cafetéria szabályzat módosításáról.   

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cafetéria-szabályzat 

módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és indítványozza, hogy a polgármesteri cafetéria-

juttatást a képviselő-testület évi bruttó 200.000 Ft összegben állapítsa meg.  

 

A polgármester 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 17/2020. (II. 10.) önkormányzati 

határozata a polgármester kizárása ügyében. 

 

A képviselő-testület a 2020. évi polgármesteri cafetéria összegének meghatározásából a 

polgármester kizárására vonatkozó javaslatot elutasítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

A polgármesteri cafetériára vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 

1 tartózkodás mellett elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (II. 10.) önkormányzati 

határozata a 2020. évi polgármesteri cafetériáról.  

 



1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosi Róbertné 

polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is magában foglaló 

bruttó összegét 200.000 Ft összegben állapítja meg. 

 

2./ A képviselő-testület a polgármesterre az önkormányzatra vonatkozó Cafetéria 

szabályzatot rendeli alkalmazni. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök 

 

 

6./ A 2020. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása. 

Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök  

 

Kiegészítés: 

 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a polgármesterrel egyeztetve javasolja a 2020. évi 

szabadságolási ütemterv jóváhagyását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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 19/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata a polgármester kizárása ügyében. 

 

A képviselő-testület Vámosi Róbertné 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 20/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata a polgármesteri szabadság kiadásáról.  

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosi Róbertné polgármester 

2020. évi szabadságának kiadását a polgármesterrel történt egyeztetés alapján az 

alábbi szabadságolási ütemterv szerint jóváhagyja. 

 

 2020. évi alapszabadság: 25 nap 

 2020. évi pótszabadság: 14 nap 

 2019. évi ki nem vett:                         4 nap 

  



 2020. évi szabadság összesen:         43 nap 

 

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

Terv 1 3 5 5 3 3 3 3 3 2 2 10 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz biz. elnök 

 

 

 

7./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

A napirendhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott 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 21/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata az óvodai beíratás és a nyári zárva tartás időpontjáról.   

       

1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai 

beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 

 

 2020. április 22. – 2020. április 23.  9
00

 – 16
00

 óráig. 

 

2./ A beiratkozás helye a Belegi Pitypang Óvoda székhelye: 7543 Beleg, Rákóczi utca 

163. 

 

3./ A képviselő-testület a nyári zárva tartás időpontját 2020. augusztus 1. és augusztus 

31. között határozza meg. 

 

4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 

beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Vámosi Róbertné polgármester és Szabó Gáborné intézményvezető   

 

 

8./ A Beleg Polgáraiért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás elfogadása. 

Előadó: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Kiegészítés:  

 



Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Szászfalvi László 

országgyűlési képviselő is hangsúlyozta, hogy nagyon fontos az egyesületekkel való 

együttműködés.  

Megjegyzi, hogy nem talált a korábbi években arra vonatkozó adatot, hogy a képviselő 

asszony a tiszteletdíjából fizette volna a nyugdíjas klubnak a 10 ezer forint összegű 

terembérleti díjat. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a képviselő asszony a korábbi ülésen ezt 

mondta. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Megkérdezi, hogy mi lesz a polgármester sorsa, ha együttműködési megállapodást kötnek az 

egyesülettel? Véleménye szerint az együttműködés nem lenne hasznos az önkormányzatnak. 

 

Egyed Béla alpolgármester 

 

Megjegyzi, hogy sok olyan pályázat van, amire csak egyesület tud pályázni. 

 

Horváth Józsefné képviselő 

 

Véleménye szerint mindenki pályázzon saját maga, az önkormányzat is és az egyesület is 

külön-külön. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Véleménye szerint jó, hogy van ez az egyesület a településen, mivel ez az egyetlen lehetősége 

a településen élőknek, hogy helyben részt vegyenek programokon. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az együttműködési megállapodás 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva a 

képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata együttműködési megállapodás elfogadásáról.   

       

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

Polgáraiért Egyesülettel együttműködési megállapodást köt.  

 

2./ A képviselő-testület az együttműködési megállapodást, a jegyzőkönyv melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

9./ Egyéb ügyek. 

 

a) A polgármester társulási tanácsba való képviseletére vonatkozó döntések 

visszavonása: 



Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a testület az alakuló ülésen 

döntést hozott a polgármester társulási tanácsba történő képviseletéről. Elmondja, hogy a 

döntés szerint a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármester, az alpolgármester 

akadályoztatása esetén pedig Czeglédi Csaba képviselő képviseli a társulási tanácsban. 

Kiemeli, hogy Nagyatádi Város Jegyzője jelezte, hogy a döntések nem felelnek meg, mivel 

kizárólag a helyettesítésre vonatkozóan állapítanak meg szabályokat. Kéri az alakuló ülésen 

hozott döntések visszavonását, és a helyes döntés meghozatalát, mely szerint elsődlegesen a 

polgármester vesz részt a társulási tanácsban. 

 

Vámosi Róbertné polgármester javasolja a 139/2019. (X. 25.) és a 140/2019. (X. 25.) 

önkormányzati határozatok visszavonását. Javasolja, hogy a testület állapítsa meg, hogy 

alapesetben a polgármester, annak akadályoztatása esetén pedig az alpolgármester képviseli a 

települést a társulási tanácsban. 

 

A polgármester elsőként javasolja a delegálásra vonatkozó korábbi döntések visszavonását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja, amelyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

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

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata döntések visszavonásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fogalmazási hiba miatt, az 

alakuló ülésen hozott 139/2019. (X. 25.) és a 140/2019. (X. 25.) önkormányzati 

határozatokat visszavonja. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

A döntés meghozatalát követően az alpolgármester javasolja a Rinyamenti Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a 

Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás társulási tanácsába delegálni 

Vámosi Róbertné polgármestert. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az alpolgármester kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Rinyamenti 

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, 

valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás társulási 

tanácsába Vámosi Róbertné polgármestert delegálják. 

 

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

következő határozatot hozza: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata társulási tanácsba való képviseletről. 

 



Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rinyamenti 

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati 

Társulás, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás 

társulási tanácsába Vámosi Róbertné polgármestert delegálja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy arról is döntést kell hozni, 

hogy ha a delegált tag nem tud részt venni a társulási tanács ülésén, akkor ki fogja 

helyettesíteni. 

 

Javasolja, hogy a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva 

Önkormányzati Társulás, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi 

Társulás társulási tanácsába delegált polgármester akadályoztatása esetén Egyed Béla 

alpolgármester vegyen részt a társulási tanács ülésén. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Mivel hozzászólás nem volt a javaslatot szavazásra bocsátja. Kéri, hogy kézfeltartással 

jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, a 

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- 

és Tűzvédelmi Társulás társulási delegált polgármester akadályoztatása esetén Egyed Béla 

vegyen részt a társulási tanács ülésén. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata a polgármester társulásban történő helyettesítéséről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Többcélú 

Kistérségi Önkormányzati Társulás, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás, 

valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás társulási 

tanácsába delegált Vámosi Róbertné polgármester akadályoztatása esetén Egyed Béla 

alpolgármester vegyen részt a társulási tanács ülésén.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

b) Büntetőeljárás kezdeményezése: 

 

Vámosi Róbertné polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy már korábban is említette, 

hogy van egy 3.176.387 Ft összegű kifizetetlen számlája az önkormányzatnak, mely 

pótmunkára vonatkozik. Megjegyzi, hogy a korábbi jegyzőkönyvekben nem talált arra 

vonatkozó döntést, hogy a testület jóváhagyja a pótmunkát és biztosítja a költségvetésben az 

önerőt. Elmondja, hogy a pótmunkára vonatkozó számla 2019. október 11. napján kelt, a 

vállalkozási szerződés aláírására nem volt felhatalmazása a polgármesternek.  



Véleménye szerint a könyvtárat el lehetett volna helyezni a klub helyiségébe úgy, ahogy erről 

korábban szó is volt, tehát véleménye szerint a pótmunka nem volt indokolt. Megjegyzi, hogy 

a vállalkozónak mindenképpen ki kell fizetni ezt az összeget, mivel a vállalkozónak nem 

kellett tudnia azt, hogy volt-e felhatalmazása a polgármesternek vagy nem. Véleménye szerint 

ez kimeríti a hűtlen kezelés fogalmát. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a múlt héten kiderült az, hogy tavaly márciustól októberig 

2450 liter üzemanyag fogyott el a településen. Elmondja, hogy a karbantartó hetente kb. 20-

25 liter üzemanyaggal gazdálkodott, de ezt is soknak találja úgy, hogy 2 fűnyírója van az 

önkormányzatnak. Megkérdezte a karbantartót, hogy hol tárolják a többi üzemanyagot, de 

kiderült, hogy nem tárolnak üzemanyagot sehol. Megjegyzi, hogy Nagyatád város éves 

üzemanyagfogyasztása 1800 liter, vagy például Kutason egy tartályban tárolják a korábban 

megvásárolt benzint. 

Elmondja, hogy a kultúrház vizesblokkjának kialakítása közel 9 millió forintba fog kerülni az 

önkormányzatnak, és ebből 3 millió forintot tudtak pályázati úton elszámolni. Elmondja, hogy 

megegyezett a vállalkozóval, akinek 500 ezer forint összegű részletekben fogják megtéríteni a 

díját. Tehát az éves, rendelkezésre álló 5 millió forintból még ezt is fizetniük kell!! 

 

Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselő 

 

Véleménye szerint ide kellett volna hívni a korábbi polgármestert, és meg kellett volna 

kérdezni tőle, hogy hogyan keletkezett ez a számla. 

 

Vámosi Róbertné polgármester 

 

Megjegyzi, hogy egy hónapban az önkormányzat kiadása 3,4-3,7 millió forinti körül van, és 

ez majdnem megegyezik a havi finanszírozás összegével. 

Javasolja, hogy az önkormányzat tegyen büntetőfeljelentést az említett ügy kivizsgálása 

érdekében. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 3 igen szavazattal, 1 

ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata büntetőeljárás kezdeményezéséről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

büntetőeljárás megindítását kezdeményezi, a képviselő-testületi felhatalmazás 

hiányában aláírt, a WFK-BAU Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés ügyében. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

c) Orvosi rendelőbe kartontartó szekrény rendelése: 

 

Vámosi Róbertné polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az orvosi rendelőbe nagy 

szükség lenne egy kartontartó szekrényre. Elmondja, hogy körülbelül 100 ezer forint egy 

ilyen szekrényt. Javasolja a kartontartó szekrény megvásárlását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



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

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2020. (II. 10.) 

önkormányzati határozata kartontartó szekrény megrendeléséről. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az orvosi rendelőbe kartontartó szekrény megvásárlására. A képviselő-testület a 

szekrény költségét a tartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Vámosi Róbertné 

 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

                     Vámosi Róbertné      dr. Varga Katalin 

 polgármester                jegyző 


