
 

Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. 
 

Tel: 87/435-038. 

 

Száma: 120-5/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 8-án  

   (hétfőn) 17  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  üléséről. 

 

Helye:  Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.   

 

Jelen vannak: Stark Sándor    polgármester 

   Imre Gabriella            alpolgármester  

   Fekete Róbertné         képviselő 

                         Kovács Krisztián       képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
 

 Somogyi Józsefné       képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      
 

   Takács Lászlóné          jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető: 
 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

 

Stark Sándor  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, hisz 4  képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta  az 

alábbi: 

 

 

N a p i r e n d e t :          1./ Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási  

                                              Megállapodásának  elfogadása.  

 

                                   Előadó:  Stark Sándor   

                                                            polgármester 
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 N a p i r e n d : 

 

Stark Sándor    polgármester elmondta, hogy 2013. június 30-al megszűnnek a kistérségek. 

Az önkormányzatok döntöttek arról, hogy a feladatok ellátására társulást hoznak létre. 

Lesenceistvánd település polgármester írásban közölte a kistérségi társulással, hogy 2013. 

július 1-től vállalja a társulás  vezetését, és munkaszervezeti feladatainak ellátását. A döntést 

2013. április 14-ig meg kell hozni, mert ellenkező esetben II. félévtől nem kapnak 

finanszírozást. A társulási megállapodás tervezetet a képviselők megkapták, a kiküldött 

anyaghoz képest annyi változás van, hogy az egészségügyi alapellátásnál az a ) variáció 

mellett döntöttek, azért, hogy nagyobb beleszólásuk legyen az ügyekbe.  

A társulás megállapodás felsorolja a szociális alapszolgáltatási feladatokat.  

 

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért  javasolta a 

társulási megállapodást elfogadni, a fenti módosítással.   

 

Képviselő-testület, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, minősített döntéssel meghozta az alábbi: 

 

14/2013.(IV.8.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t 
 

Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvényének, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt 

szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló tv 3.sz melléklet Kiegészítő szabályokban 

foglalt szempontoknak megfelelően elkészített Társulási 

Megállapodást 2013. július 1- hatállyal jóváhagyja 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy  minősített többséggel 

hozott döntéséről szóló határozat kivonatot a Tapolcai Közös 

Önkormányzati Hivatal részére küldje meg. 

 

  Felelős:  Takács Lászlóné  

                      jegyző  

 

Határidő:  2013. április 14.  

  

(Társulási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Stark Sándor    polgármester elmondta, hogy határozattal kell elfogadni azt, hogy Lesenceistvándi Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el a munkaszervezet feladatait, valamint azt, hogy a társulás elnöke Lesenceistvánd 

község Önkormányzata polgármestere Tóth Csaba lesz.  
 
Kérte a képviselőket, fogadják el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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15/2013.(IV.8.)Ökt.sz.    h a t á r o z a t o t  
   

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért  
                        azzal, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, mint jogi  
                        személy munkaszervezeti feladatait Lesenceistvándi Közös  
                        Önkormányzati  Hivatal 8319. Lesenceistvánd, Kossuth u.145. lássa  

el. 
 

                        Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat kivonatot   a Tapolcai  
                        Közös Önkormányzati Hivatal részére küldje meg. 

 
                        Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

 
                        Határidő: 2013.április 14.  

 

Stark Sándor   polgármester javasolta  a társulás elnökére vonatkozólag is meghozni a 

döntést. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 
16/2013.(IV.8.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  
   

 
Hegyesd    község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért  
azzal,  hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati  Társulás elnöki  
tisztséget  Lesenceistvánd község polgármestere Tóth Csaba  8319  
Lesenceistvánd, Kossuth u.145. lássa el. 
 
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat kivonatot   a Tapolcai Közös 

Önkormányzati Hivatal részére küldje meg. 
 
Felelős: Takács Lászlóné jegyző 
 
Határidő: 2013.április 14.  

 

 

Stark Sándor   polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 17,30  

órakor bezárta. 

 

 

      k.m.f.t. 

    Stark Sándor                                     Takács Lászlóné 

       polgármester        jegyző  

 

 


