
Önkormányzati Képviselőtestület 

 8296  Hegyesd 

Száma: 272-1/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30-án  

               (hétfőn) 18,30  órai kezdettel megtartott  rendkívüli   nyilvános   üléséről.  

 

Helye:    Polgármester Irodája   Hegyesd  

. 

Jelen vannak:             Stark Sándor       polgármester 

                                             Imre Gabriella                        alpolgármester   

   Fekete Róbertné   képviselő  

    Somogyi Józsefné   képviselő 

                                               Kovács Krisztián   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

       

Stark Sándor polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz mind az  5 fő 

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

értsenek egyet,  azt fogadják el. Javasolta a napirendi pontok közé felvenni az egyes 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet.  

Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag  5  igen szavazattal elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet_:   1./ Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testület Szervezeti és 

                               Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV. 1.) önkormányzati  rendelet  

                               módosítása. 

 

           Előadó:    Stark Sándor  

                 polgármester  

 

       2./ Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról  szóló  

                                 12/2011.(IX.1.) önkormányzati  rendelet módosítása.  

 

             Előadó:   Stark Sándor  

                  polgármester 

 

                             3./  A  talajterhelési díjról szóló  9/2009.(IX.15.)   önkormányzati rendelet    

                                   módosítása.  

         

              Előadó:  Stark Sándor  

                polgármester  

 

          4./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről  

 

   Előadó: Stark Sándor 

      Polgármester  



- 2 - 

  

                      5./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

                                      Előadó:  Stark Sándor  

                     Polgármester 

1./Napirend: 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy képviselők írásban megkapták a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet tervezetet. A 

módosítást azt tette szükségessé, hogy Kapolcs és Vigántpetend községek 2012. január 1-el 

csatlakoztak Monostorapáti Körjegyzőség fenntartásához, ezért módosítani kellett a 42.§ (1) 

bekezdését. Szociális törvény módosítása miatt változott a polgármesterre átruházott hatáskör, 

hisz 2012. január 1-től a lakásfenntartási támogatás megállapítása jegyzői hatáskörbe került. 

Az SZMSZ. 1.mellékletéből kikerült az átruházott hatáskörként a lakásfenntartási támogatás 

megállapítása. 

 

Fekete Róbertné ügyrendi bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést elfogadásra javasolja. Az ügyrendi bizottság feladatai közül javasolják kivenni 

az önkormányzati rendeletek véleményezését, külsős tag nincs,  biztosított az önkormányzati 

rendeletek véleményezése testületi ülésen is, valamint e-mailen.  

 

Stark Sándor polgármester fenti módosítással kérte a képviselőket fogadják a rendelet 

tervezetet.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta  az alábbi: 

 

1/2012.(I.31.) önkormányzati rendeletet  

 

                        Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

   Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 (rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a szociális törvény módosítása 2012. január 1-

től hatályon kívül helyezte a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket 

azzal, hogy 2012. január 1-e előtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító 

határozatban megjelölt időpontig,legkésőbb 2012.március 31-i folyósítható. Normatív 

lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1-től jegyzői hatáskörbe került, ezért 

ezeket a rendelkezéseket a helyi rendeletből törölni kell. Hegyesden 1 fő részesült helyi 

lakásfenntartási támogatásban. 

 

Fekete Róbertné ügyrendi bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a 

rendelet tervezetet és elfogadásra javasolja.  

 

Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 
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2/2012.(I.31.) önkormányzati rendeletet  

 

  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2011.(IX.1.)  

                        önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a talajterhelési 

díj módosításáról szóló rendelet tervezetet. Az országgyűlés módosította a környezetterhelési 

díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt. Azok a családok, akik nem kötöttek rá a 

szennyvízcsatornára talajterhelési díjat köteles fizetni. A talajterhelési díj mértékét 120.-ft/m3 

összegről megemelték 1200.-ft./m3 összegre. A helyi rendeletet összhangba kell hozni a 

központi jogszabállyal ezért kell módosítani. Szolgáltató által adott adatokból megállapítható, 

hogy 18 család még nem kötött rá a hálózatra. A körjegyzőség tájékoztató levele után többen 

jelezték rákötési szándékukat. Jelenleg 8 család aki még nem fizette meg az érdekeltségi 

hozzájárulást. Véleménye szerint részükre részletfizetést kellene biztosítani, hisz nem tudják 

kifizetni a talajterhelési díjat sem. 3 érdekeltségi egységnél a hozzájárulás teljes összegével 

tartoznak 207.000.-ft-tal. A többiek részletfizetést kértek. 

 

Somogyi Józsefné képviselő elmondta, hogy többen háborogtak a megemelt díj miatt. 

 

Fekete Róbertné ügyrendi bizottság elnöke javasolta elfogadni a rendeletet. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a rendelet elfogadását. 

 

Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 

 

3/2012.(I.31.) önkormányzati rendeletet  

 

             A talajterhelési díjról szóló 9/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet 

                        módosításáról. 

 

 (rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetet, előterjesztéssel együtt 

írásban megkapták. Az országgyűlés elfogadta a  víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályt. 

A törvény megszüntette az önkormányzatok díjhatósági jogkörét, az önkormányzatnak 

továbbiakban nincs díjhatósági jogköre az árak megállapítására vonatkozólag. A víziközmű-

szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat felül kell vizsgálni. Decemberben állapította meg a 

képviselő-testület a vízdíjat 266.-ft/m3 összegben, a csatornadíjat pedig 422,90-ft/m3 

összegben. Szolgáltató közölte a miniszter által javasolt díjakat,ami a víz esetében 262,50.-

ft./m3, csatornadíj pedig 417,60 ft/m3 összeg. 
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 Önkormányzat által megállapított szolgáltatási díjak nincsenek összhangban a központi 

jogszabállyal, ezért azokat hatályon kívül kell helyezni. 

  

Fekete Róbertné ügyrendi bizottság elnöke javasolta elfogadni a rendeletet. 

 

Stark Sándor polgármester javasolta a rendeletet elfogadni. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotat az alábbi: 

 

4/2012.(I.31.) önkormányzati rendeletet  

 

  Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésről.   

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

       

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy közzé tették a járási rendszer kialakítására 

vonatkozó elképzeléseket. Hegyesd község Tapolca járáshoz tartozik. Járási rendszerre 

vonatkozó véleményeket meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére. 

Javasolja elfogadni a járási rendszerre vonatkozó elképzeléseket. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

1/2012.(I.30.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

 

   Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 

                                    Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium járási rendszer 

                                    kialakításáról szóló elképzeléseit megismerte. Egyetért azzal, hogy  

                                    Hegyesd község Tapolca Járáshoz tartozzon. 

   

                                    Képviselő-testület utasítja körjegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a   

                                    Veszprém Megyei Kormányhivatal részére. 

 

                                    Felelős. Takács Lászlóné 

                                                       Körjegyző 

                                     Határidő: 2012. február 10. 

 

Stark Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzati tűzoltóság 

fenntartásához ez idáig 5000.-ft.-tal járultak hozzá, ez az összeg jelentősen megemelkedik a 

térségben lévő önkormányzatoknak lakosonként 400.-ft-tal kell hozzájárulni a költségekhez. 

 

Fekete Róbertné képviselő  kérte következő testületi ülésre meghívni a kábeltévé 

üzemeltetőjét, mivel sok probléma van .  

Polgármester testületi ülést 19 óra 30 perckor bezárta.  

                                                                k.m.f.t. 

        Stark Sándor                                                            Takács Lászlóné 

        polgármester            körjegyző 


