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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án  

               (szerdán) 17  órai kezdettel megtartott  közmeghallgatásról.   

 

Helye:    Kultúrház    Hegyesd  

. 

Jelen vannak:             Stark Sándor       polgármester 

                                             Imre Gabriella                        alpolgármester   

   Fekete Róbertné   képviselő  

    Somogyi Józsefné   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

                                               Kovács Krisztián   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Holczbauerné Kiss Erika       falugondnok  

    Lakosság részéről megjelent: 25 fő  

 

Stark Sándor polgármester üdvözölte a képviselőtestület tagjait, a körjegyzőt, lakosság 

részéről megjelent választópolgárokat.  Megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz  4 

fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával 

értsenek egyet, az fogadják el. 

Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag  4  igen szavazattal elfogadták az alábbi 

 

N a p i r e n d e t :  1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. III. negyedéves  

       gazdálkodásáról.  

  

                                  Előadó:  Stark Sándor 

                     Polgármester 

 

   2./ Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója  

 

                                    Előadó:    Stark Sándor  

                         Polgármester  

 

   3./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat tevékenységéről. 

 

                                     Előadó: Holczbeuerné Kiss Erika  

                        Falugondnok.  
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                                 4./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

      Előadó: Stark Sándor  

        polgármester 

    

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

Stark Sándor polgármester ismertette az önkormányzat 2011. III. negyedévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót.  

Kérte a választópolgárokat, akinek kérdése, hozzászólása van a napirenddel kapcsolatban  

tegye meg.  

Adrián Sándorné választópolgár azután érdeklődött, hogy mit jelent a talajterhelési díj?  

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy azok a személyek fizetnek talajterhelési díjat, 

akik nem kötöttek rá a szennyvízcsatorna hálózatra.  

Kosár József választópolgár azután érdeklődött, hogy a  szemétszállítási díj túlfizetést mikor 

írják jóvá? A Zrínyi utcában főleg déli órákban ingadozik a feszültség, kéri az 

áramszolgáltatót ez ügyben megkeresni. Közbiztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy 

többször látott idegeneket a temető körül, nem tudni, hogy hajléktalanok-e vagy kik, a rendőr 

figyelmét fel kellene hívni. 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az áramingadozás ügyében megkeresik az 

áramszolgáltatót. A körzeti megbízott járőröz a településen, felhívjuk a figyelmét a 

bejelentésre.  

Szita Józsefné választópolgár azután érdeklődött, hogy milyen szolgáltatásra lehet igénybe 

venni  a falugondnoki buszt. Pénteken ha 9 órakor elmegy vásárolni, akkor nem ér vissza az 

ebédért, jobban meg kellene szervezni. Több helyen kell várakozni, nem lehet olyan gyorsan 

elvégezni a bevásárlásokat. 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat keretében ellátják a 

bevásárlásokat, egészségügyi intézménybe történő szállítást. A bolt megnyitása miatt a keddi 

nap kiesik a szolgáltatások közül. Pénteken 9 órakor indulnak, és valóban kevés idő áll 

rendelkezésre a bevásárlásra. Javasolta, hogy délután történjen a bevásárlás. Fekete Róbertné 

saját autójával szállította ez idáig az ebédet, ha nem ért vissza a falugondnoki járat, erre Ő 

üzemanyag támogatást nem kap. Kistérséghez tartozik állományilag, és Ők nem járulnak 

hozzá a költségeihez. Nem lehet elvárni, hogy egy hónapban 7-8 alkalommal Ő gondoskodjon 

az ebéd szállításáról. Az ebédért nem kellene 11 órára menni az óvodába, lehetne 12 órakor 

szállítani, ezt megbeszéli az óvoda vezetőjével.   
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Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat működtetésére 1996 e 

ft-ot kapnak, és a tervezett kiadás 2055 e ft.  

ifj.Domonkos István választópolgár véleménye szerint előre kellene jelezni ki mikor 

szeretne menni. Orvosi rendelésre  időpontot kell kérni, tudható a vizsgálat ideje. Nem kellene 

ragaszkodni napokhoz, 2 óra alatt nem lehet bevásárolni. Az autó a falu embereiért van, de az 

igénybevevőknek is alkalmazkodni kell.  

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

Stark Sándor polgármester ismertette a 2012. évi költségvetési koncepciót. Kérte a 

képviselők, választópolgárok véleményét, észrevételét. 

Perge István választópolgár kérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy a szemét súlya 

alapján számlázzák a szemétszállítási díjat? Ő nem teszi ki a kukáját, mert nincs annyi 

szemete, fizessen az, aki hetente kiteszi. 

Csatornahálózat kiépítése érdekében fizetett érdekeltségi hozzájárulást becsületesen befizette, 

minden alkalommal küldték a nullás egyenleget, most meg követelnek tőle 3400.-ft-ot. 

Befizeti , de  mi van ha ismét küldenek felszólítást, hogy még mindig van tartozása. 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az érdekeltségi hozzájárul beszedését a 

taliándörögdi viziközmű társulat végezte. A társulat megszűnt, ezért a pénzmaradványt, 

valamint a hátralékosok listáját átadták az önkormányzatnak behajtásra. A hivatal a 

nyilvántartás alapján dolgozik, a felszólítások kiküldése után többen jelezték, hogy nem áll 

fenn tartozásuk, lekértük Taliándörögdről az előírásokat, kartonokat, hogy megállapíthassuk, 

hogy valóban fennáll-e a tartozás. 

Szilárd hulladék szolgáltatási díj mértéke ügyében több alkalommal megkerestük a 

szolgáltatót a Remondis Kft. ügyvezetőjét, és kértük, hogy 2011. január 1-től 2011. április 30-

ig az önkormányzattal, május 1-től pedig a lakossággal számoljon el. A rendeletben 

megállapított díj egy emelt díj volt, amely tartalmazta már a magasabb szintű szolgáltatás 

költségeit. Decemberi testületi ülésen kerül megállapítása a 2012. évi szolgáltatási díj 

mértéke, addigra a szolgáltatóval tisztázni kell a költségeket. Jogszabály alapján kötelező 

közszolgáltatás a szemétszállítás, jogszabály alapján hetente egy alkalommal el kell szállítani 

a szemetet. A  16/2002.(IV.10.)EüM. rendelet nem veszi figyelembe azt, hogy falusias 

lakóterületen van lehetőség komposztálásra, égetésre.  

Fekete Ferenc választópolgár kifogásolta, hogy miért kötelező igénybe venni a 

szemétszállítást. Miért kötelezik Őt, hogy szemetet termeljen, nem kellett volna beengedni a 

faluba a kukát, van szelektív gyűjtés, Ő komposztál, minden anyagot hasznosít. 
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ifj.Domonkos István választópolgár elmondta, hogy építési törvény határozza meg a 

besorolásokat, az nem mondja, hogy kötelező a szemétszállítás. A szolgáltatónak írja elő, 

hogy biztosítsa a lehetőséget, a választópolgárnak nem kötelező kitenni a kukáját minden 

héten.  

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy nem az építési törvény, hanem a fentiekben 

említett jogszabály, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-a 

kötelezi az önkormányzatot, hogy a helyi közszolgáltatás feltételeit megállapítsa. 154 

település döntött arról, hogy a jövőben közösen oldják meg a szemétszállítást, a Tapolca 

hulladékgyűjtő betelik, és csak átrakó marad Tapolcán. A kistérséghez tartozó 33 települést 

Tapolca képviseli, Hegyesd Önkormányzat semmit nem tehet, csak összefogással lehetne a 

szolgáltató fele eljárni.   

Perger István választópolgár gratulált a buszváró felújításához, kérte, hogy a kultúrház 

mellett lévő WC-t is tegyék rendbe. A horgásztó is szépen rendben van, köszönet illeti Angyal 

Gergelyt. Papp Károly önkormányzati dolgozó munkáját megköszönte, rendben vannak a 

közterületek, a temető.  

Ware Borbála választópolgár elmondta, hogy egyet ért Fekete Ferenccel. Szemétszállítási 

ügyben Tapolca képviseli a településeket. Nem szabadott volna, hogy a kistérség Őket bízza 

meg, hisz részesedésük van a Remondis Kft-be. A helyi képviselőtestület szabályozza a 

feltételeket, az önkormányzat hozhat olyan rendeletet, amiben lehetővé teszi a közös kuka 

használatát. Megkereste a szolgáltatót, akik azt közölték, hogy a lakosság szemetelési 

szokásainak megfelelően számláznak. Amikor az önkormányzat fizetett akkor sem tette ki 

mindenki a kukáját.  

Kérdezi, hogy az önkormányzat milyen szankciót alkalmazott a szolgáltatóval szemben, hogy 

negyedévente nem számolt be? 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a közös kuka használat ügyében megkereste az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulást, ismertette  519/2011. számú válasz levelet. Nincs lehetőség közös kuka 

használatára.   

A szolgáltatónak évente egy alkalommal kell beszámolót adni a szolgáltatásról, decemberi 

testületi ülésen kívánnak erről tárgyalni. A rendeletben nincs olyan, hogy negyedévente 

beszámolót kell adni a szolgáltatónak.  

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

Holczbauerné Kiss Erika falugondnok ismertette a választópolgárokkal beszámolóját.   

Takács Lászlóné körjegyző kérte a lakosságot tegyenek javaslatot arra vonatkozólag, hogy 

pénteken mikor legyen a bevásárlás.  
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Holczbauerné Kiss Erika falugondnok elmondta, hogy a pénteki napot azért választják 

bevásárláshoz, mert akkor indulnak a kedvezmények a TESCO-ban. A falu lakossága 

öregszik,  egyre többet kell szállítani az embereket szakvizsgálatokra.  

ifj.Domonkos István választópolgár elmondta, hogy most is az a véleménye, hogy 

alkalmazkodni kell egymáshoz, főleg azoknak akik igénybe veszik a szolgáltatást, rugalmasan 

kell megszervezni az utakat.  

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az állam egyre több adót akar bevezetni. A 

testület decemberi testületi ülésén a kommunális adó mértékét 10.000.-ft-ra csökkenti. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az időseket karácsonyi ünnep alkalmából egyszeri 

támogatásban részesítik, egyedül állók 3000.-ft-ot, házaspárok 5000.-ft-ot. kapnak.  

Stark Sándor polgármester a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII.tv.  51. §-a alapján tájékoztatta a lakosságot a község környezeti állapotáról.  

Településen szennyező anyagot kibocsátó, zajhatással járó  üzem nincs. Szennyvízcsatorna-

hálózat kiépült. A szilárdhulladék feldolgozóban történt tűzeset miatt az emelt szintű 

szolgáltatás elmaradt, várhatóan 2012. IV. negyedévben lesz lehetős a létesítmény 

használatára.  A szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésre kerültek, a lakosság él a 

lehetőséggel.   

 

Szita Józsefné választópolgár kérte a lakosokat, hogy a kutyájukat tartsák zárva, sok az 

utcán kóborló eb.  

Fekete Róbertné képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kultúrház elé felállítanak egy 

betlehemet, vasárnap lesz a gyertyagyújtás, mindenkit szeretettel várnak. 

Stark Sándor polgármester megköszönte a megjelentést, és a közmeghallgatást 18 óra 30 

perckor bezárta.  

 

      k.m.f.t.  

 

               Stark Sándor       Takács Lászlóné 

               polgármester           körjegyző  

   


