
Önkormányzati Képviselőtestület 

 8296  Hegyesd  

 

Száma: 126-1/2011. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 2.-án 

/szerdán /  18.00 órai kezdettel megtartott  rendes nyilvános   üléséről.  

 

Helye:  Polgármester Irodája Hegyesd  

. 

Jelen vannak:   Stark Sándor       polgármester 

                                              Imre Gabriella             alpolgármester   

   Fekete Róbertné   képviselő  

    Kovács Krisztián   képviselő 

    Somogyi Józsefné   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

                          

   

Stark Sándor polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, körjegyzőt. Kérte a 

képviselőket határozathozatal nélkül fogadják el a napirendi pontokat.      

  

Képviselő-testület tagjai egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t   1./ Hegyesd község Önkormányzata  Képviselő-testületének  

1/2011.(II.15.) önkormányzati  rendelete az önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének elfogadásáról szóló többszörösen módosított 

2/2010.(II.15.)önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

Előadó:  Stark Sándor  

     Polgármester  

 

                            2./   Hegyesd község Önkormányzata  Képviselő-testületének  

      2/2011.(II.15.)önkormányzati  rendelete az önkormányzat 2011. évi  

      költségvetésének elfogadásáról 

 

      Előadó: Stark Sándor  

                     Polgármester 

 

 3./ A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás 2011. évi  

      díjának megállapítása.  

 

       Előadó: Stark Sándor  

                     Polgármester 
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 4./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

       Előadó: Stark Sándor  

                     Polgármester 

 

1./ N a p i r e n  d :  

 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 2010. évi 

költségvetési rendelet módosításáról szóló tervezetet. Az önkormányzat bevételi és kiadási 

főösszege 17.852 e ft.  Az önkormányzat működési hitelkerete 1500 e ft. volt a hitelkeretet 

csak egy-két napra vettük igénybe, összesen 15 e ft-ot fizettünk ki kamatra. Év elején 2738 e 

ft. működési hitellel számoltunk, de sikerült év végére a költségvetés plusszal zárni.  

Javasolta a képviselőknek elfogadni a költségvetési módosítást. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 

 

1/2011.(II.15.)               Önkormányzati rendeletet 

 

                                       az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.15.) 

                                       önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2./ N a p i r e n d :  

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a 2001. évi költségvetésre vonatkozó 

előterjesztést szintén megkapták a képviselők. A költségvetés kiadási, bevételi főösszege 

17.393 e  ft. A közös fenntartású intézmények költségvetését már elfogadták, a hozzájárulás 

mértékét már ismerik, azt a költségvetésbe beépítették. Felhalmozási kiadás 1435 e ft, fel 

kívánják újítani az autóbuszváró helyiséget, valamint kell építeni az autónak egy fedett szint.  

 

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy egyik legfontosabb bevételi forrásuk a kultúrház 

bérbeadása. A radiátorok, kazán elhasználódott, a lépcső életveszélyes. A lapok fugái 

kihullottak, feltöredeztek. Javasolja, hogy fordítsanak egy bizonyos összeget az épület 

felújítására is.  

 

Somogyi Józsefné képviselő elmondta, hogy nem lehet tudni lesz-e elég vendég, és a bevétel 

fedezi-e a kiadásokat.  

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy kér árajánlatot a felújításra vonatkozólag, és 

később visszatérnek a felvetett problémák megoldására.  

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a 2011. évi költségvetéssel 

kézfeltartással jelezze. 
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Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 

 

2/2011.(II.15.)                önkormányzati rendeletet  

 

                                       az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

3./N a p i r e n d :  

 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a szemétszállítással kapcsolatos rendelet 

tervezetet a képviselők írásban megkapták. 2011. május 1-től a lakosság a szolgáltató felé 

fizeti a szemétszállítási díjat,annak függvényében, hogy mekkora űrmértékű kukájuk van. 

2011. április 31-ig az önkormányzat fizeti a szemétszállítási díjat a kommunális adóból,  ami 

bruttó 173.524.-ft./hó.  

 

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a rendelet tervezetben úgy határozták meg,  

hogy a szolgáltató kötelessége a meglévő szemétszállító edények hitelesítése. Lehetősége 

legyen a szolgáltatást igénybe vevőnek, 60-as, 80-as és 120-as  méretű edények használatára 

is, hisz az egyedül állóknak nincs annyi hulladéka, mint a több fős családoknak. Azért, hogy a 

kukákat ne kelljen kicserélni, ezért javasolják a szolgáltatónak a hitelesítést. Ettől egyenlőre a 

szolgáltató elzárkózik, ragaszkodik ahhoz, aki kisebb kukát akar, az vásárolja meg. 

A rendelet tervezet 3.§. (4) bekezdésébe beírtuk, nem kötelező hetente igénybe venni a 

közszolgáltatást, ha az edény lebomló szerves anyagot nem tartalmaz. Ez azonban nehezen 

ellenőrizhető, ezért ezt nem javasolja a rendeletbe   

 

A rendelet tervezetet meg kell küldeni a szomszéd település önkormányzatának, a megyei 

önkormányzatnak tájékoztatás céljából, környezetvédelmi hatóságnak pedig véleményezés 

céljából. Vélemény megérkezése után ismét napirendre tűzik a rendelet tervezetet.  

 

Somogyi Józsefné képviselő véleménye szerint szükséges a hetenkénti szemétszállítás.  

 

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy Ő úgy tudja, hogy a próbaüzemnél a bérre is 

pályáztak a szolgáltatók, ezért nem érti miért kell a próbaüzem alatt is fizetni.  

Hegyesden sokan vannak üdülőtulajdonosok, akik csak egy-két hetet töltenek el lakásukban, 

ezért soknak tartja a 6 hónapos fizetési kötelezettséget, javasolja azt 3 hónapra csökkenteni.  

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a próbaüzem bérköltségére nem adott 

támogatást az EU. csak a beruházásra, és gépek vásárlására.  

 

Stark Sándor polgármester javasolta a képviselőknek a rendelet tervezetet a módosításokkal 

együtt küldjék meg tájékoztatás és véleményezés céljából. Vélemény megérkezése után ismét 

tűzzék napirendre a rendelet tervezetet. Javasolta elfogadni a szolgáltató által között díjakat.  

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 
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4/2011.(II.2.)Ökt.sz.              h a t á r o z a t o t  

 
Hegyesd  község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a  

települési szilárd, folyékony hulladék elszállításáról, 

közszolgáltatás biztosításáról és közszolgáltatás díjáról szóló 

rendelet tervezetet   megtárgyalta, javaslatokat a rendelet 

tervezetbe beépíti.  

Javasolja a tervezetet  megküldeni a hulladékgazdálkodásról 

szóló  2000. évi XLIII. törvény 24.§.(2)bekezdése alapján a 

szomszédos  települési, és  megyei önkormányzatnak 

tájékoztatás céljából, a felügyelőségnek pedig véleményezésre. 

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szakmai 

vélemény megérkezését követően ismét terjessze a       

képviselőtestület elé, a tervezetet  jóváhagyás céljából.  

Képviselőtestület a szolgáltató által közölt díjakat elfogadja    

alábbiak   szerint: 

 

2011. január 1-től 2011. április 30-ig 

120 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 318.-ft 

+ ÁFA. 

(Szolgáltatási díjat az önkormányzat fizeti) 

 2011. május 1-től 2011. december 31-ig 

 60  liter űrtartalmú gyűjtőedény  egyszeri ürítési díja: 397.-ft 

+ ÁFA. 

 80  liter űrtartalmú gyűjtőedény  egyszeri ürítési díja:   456.-ft 

.+ ÁFA. 

 120  liter űrtartalmú gyűjtőedény  egyszeri ürítési díja: 573.-ft. 

+ ÁFA 

 

Képviselőtestület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy erről a 

szolgáltatót értesítse. 

 

            Határidő: 2011.február 15. 

                2011. március 31.  

                                                Felelős: Takács Lászlóné                       Stark Sándor 

                körjegyző                  polgármester  

4./ N a p i r e n d : 

 

Stark Sándor polgármester ismertette a Hegyesdi Horgászegyesület kérést. A 

szennyvízhálózat kiépítésekor a rácsatlakozást kiépítették, a víz a telken van, csak vízórát kell 

elhelyeztetni. Nagyobb probléma villamos-energia ellátás, hisz csak EU-s előírások szerinti 

dobozt lehet használni, ami  kb. 200 e ft. Az önkormányzat anyagilag nem tudja támogatni az 

egyesületet.  

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Somogyi Józsefné képviselő javasolta a víz, csatorna közművek biztosítását.  

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 
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5/2011.(II.2.)Ökt.sz.                h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselőtestülete a      

Hegyesdi Horgász Egyesület kérését támogatja. Költségvetése 

terhére a  víz, és  csatorna közművet kiépíti. Az önkormányzat  

szűkös anyagi helyzete miatt, pénzügyi támogatást nem tud 

nyújtani.   

 

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés 

megrendelésére. 

 

Határidő: 2011. március 31. 

 

Felelős: Stark Sándor  

              polgármester   

 

 

Stark Sándor polgármester ismertette a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének 

levelét. Hegyesd önkormányzat pártoló tagja az egyesületnek, ezért kéri az anyagi 

hozzájárulást. 5000.-ft-ot javasolt megállapítani. 

 

Képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

6/2011.(II.2.)Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét – mint pártoló 

tag – 5000.-ft-tal támogatja. 

 

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás 

utalásáról intézkedjen. 

 

Határidő: 2011. február 28. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  

            Körjegyző 

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket akinek közérdekű javaslata van tegye meg. 

 

Fekete Róbertné képviselő azután érdeklődött, hogy mennyi volt a könyvtár, orvosi rendelő 

fűtési költsége, mert tudomása szerint a postai alkalmazott maximumon használta a gázfűtést, 

javasolja, hogy ilyenkor nyissák ki az orvosi rendelő ajtaját és a meleg onnét is átjön. 

Takarékoskodni kell a könyvtár fűtésével  is. 

A falugondnok felvetette, hogy szükséges lenne a falugondnoki buszra egy tolatóradar 

felszerelése. 
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Stark Sándor polgármester elmondta, hogy 64.000.-ft. volt az egy havi fűtési számla, ezért 

már felhívták a figyelmét a könyvtárosnak, hogy jobban figyeljen oda. 

Tolatóradar  felszerelésére nincs fedezet. 

 

 

Polgármester a rendes nyilvános testületi ülést 19 óra 15 perckor bezárta. 

 

 

 

 

     k.m.f.t. 

 

 

 

 

  Stark Sándor      Takács Lászlóné 

  polgármester          körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 


