
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296. Heeyesd" Zrínyi u.1.
Tel: 87/435-038.
Száma: 616-312014.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd községÖnkormányzataKépviselő-testületeáJrtal2014. április 25-én
(pénteken ) 18 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helve: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.I.

Jelen vannak: Stark Sándor polgarmester
Imre Gabriella alpolgármester
Fekete Róbertné képviselő
Kovács Krisztian képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:

Somogyi Józsefné képviselő

Tanácskozási i oggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyző
Lakosság részérőIjelen van: 1 fő

Jegyzőkönylryezető:

Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester Megállapította, hogy a testületi ülés hatétrozatképes, hisz 4

képviselő jelen van, az úlést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadjak el a meghívóba

szereplő napirendi pontot.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazatta|határozathozatal nélkül elfogadta aZ

alabbi:

Napirendet: 1./ Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete önkormányzati
renáelete az önkormány zat 20 13 . évi költségvetésének zárszémadásétr Ől -

Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ önkorm ány zaí gyermekj ó léti é s gyermekvédelmi feladatainak átfo gó

értékelése.

Előadó: Stark Sandor polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) belső ellenőr megbízása
b.) Hegyesd 0130/5 hrsz-u ingatlan értékesítése

c.) Hegyesd Ztinyi és Petőfi utca felújítása



Előadó: Stark Sándor polgármester

Napirend előtt:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők
határozatokvégrehajtásáíől,átruházotthatáskörbenhozott

megkapták a lej ént határi dej ű
dönté sekről szóló tái ékoztatőt.

Kérte annak elfogadását,
Képviselő-testület egyhangúla g, hatér ozathozatal nélkül elfo gadta a tái éko ztatőt.

1./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a2013. évi
kriltségvetés zárszámadásáról szóló előterjesztést. Költségvetési bevétál I9786 e ft. kiadás
16531 eft.Pénzmaradvány3255 e ft. Kérteaképviselőkvéleményét,hozzászőlását.

Imre Gabriella alpolgármester javasolta elfogadni a zárszámadást, az önkormány zat jől
gazdálko dott, az intézmények műkö dtek.

Stark Sándor Polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért azárszámadás elfogadásával
kézfel tartás sal jelezze.

KéPviselŐ-testÜlet egyhangúlag,4 igen szavazattal. minősített döntéssel, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül megalkotta az alábbi:

4 l 20 t 4.(IY.3 0.) Ön ko r mány zati rend eletet

az Önkormány zat 2 0 I 3 . é vi kö lt s é gveté s ének zar számadás áró l.

(előterj e sztés, rendele t a j e gy zőkönyv mellékletét kép ezi)

2./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az előterjesztést írásban megkapták. Elmondta,
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szőlő, 1997. évi XXXI. törvény
alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról átfogó értékelést kell készíteni, és azt
a képviselŐ-testületnek május 3l-ig meg kell tárgyalni. Az előterjesztést meg kell küldeni a
Veszprém Me gyei Kormányh iv atal S zociáli s és Gyámhi v atalának.
A gyermekvédelmi feladatokat Varga Lajosné látja el. Problémás család nincs a községben.
Kérte a beszámoló elfogadását.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghozta az aléhbi:

l3l2014.(IV.25.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
gyermekek védelméről és a gyámügyi ígazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 20 I 3 . évi ellátásár ől készitett értékelést.
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Az Önkormányzaí a feladatellátásről szóló értékelést tudomásul vette, azt
elfogadja és úgy határozott, hogy lehetőségeitől fiiggően mindent elkövet a
feladatellátás szinten tartása érdekében.
Ar, értékelést megktildi a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Szociális és

Gyámhivat alához ( 8 2 0 0 Ve szprém, Me gy ehéu tér 1 .)

Felelős: Stark Sándor polgármester

Határidő: 2014. május 3 1 .

3./Napirend:
a.) belső ellenőr megbizása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzési feladatokat 2013. december
31-ig a Tapolca Kömyéki Önkormányzati Társulás látta el. Ajánlatot kértek a felad,at
ellátására, Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó Kft. alkalmazottja, Kövesiné Mtiller
Katalin, aki korábban a tarsulásnál állt alkalmazásban, megtette az qánlatát. Szabályzatok
ellenőrzését tervezték be ebbe az évbe, a pénzkezelésről szőlő szabályzat felülvizsgáIatára 2
ellenőrzési napot terveztek. Feladat ellátását bruttó 44.000.-ft. összegért vállalja.
Javasolta megbízni a belső ellenőrzési feladat ellátásával.

Képviselő-testület a javaslatíal egyetértette, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

l4l20t4.(IY.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete belső ellenőrzési
fe 1 adat ellátásáv al me gbízza a B i zto n s ágot A dó G azdasági Tanác s adó
Kft.Tapolca, Fazekas utca 54.sz. belső ellenőrét Kövesiné Müller Katalin
belső ellenőrt.

Képviselő-testület a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladat
ellátásár a vonatkozó vállalási arat : bruttó 44. 0 00. -ft . ö s sze get e lfo gadj a.

F e lhatalma zza a p ol gárme ster a me gbízási szerző dé s aláfu ás ár a.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Határidő: 2014. május 10.

b.) Hegyesd 0130/5. hrsz-u ingatlan értékesítése

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy előző testületi ülésen döntöttek arről, hogy az
önkormányzat tulqdonát képező 0130/5. hrsz-u külterületi ingatlant értékesítik Ware
Borbála hegyesdi lakos, bérlő részére, amennyiben vállalj a az érlékbecslés költségét.
K&elmező váIlalta a költséget. Az értékbecslő avételárat 168.000.-ft-ban állapította meg,
értékbecslés díja: 20.000.-ft.

Ware Borbála vevő elmondta, hogy évek óta használja a területet, egyre inkább nehezedik a
bérletbeadás, ezért szeretné a területet megvásárolni, avételárat elfogadja,
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Takács Lász|Őné jegyző elmondta, hogy az adásvételi szerződésí ki kell ftiggeszteni 60
napía az önkormányzat hirdetőtábláján. Vételi ajánlatot más személytől nem lehet várni,
hisz Ware Borbála helyben lakó családi gazdálkodó, vételnél elsőbbséget élvez. Adásvételi
szerződés me gköté se érdekében me gkeresi az lJrgy v é det.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért az ingatlan fentiek szerinti
értékesítésével kézfeltartással jelezze.

KépviselŐ-testület egyhangúlag 4 igen szavazaítal. ellenszavazat és lerrtőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

15t2014.(IV.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti IlI
tulajdonát képező Hegyesd 0130/5. hsz-u legelő művelési ágű3227
m2 nagyságű, 0,45 aranykorona értékű ingatlant Ware Borbála
Hegyesd, Sátormapuszta 5,sz. alattí lakos családi gazdálkodó
részére.

Eladó a vételfuat értékbecslési szakvélemény alapján 168.000.-ft.-
ban határozza meg. Vevő viseli az ingatlan értékesítése során
felmerült kOltségeket: értékbecslési díj 20.000.-ft. valamint az
adásvételi szerződés ügyvédi díj át,

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2014, május 1 0.

c.)Hegyesd, Zrínyi és Petőfi utca felújítása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az adősságkonszolidációban részt nem vett
önkormányzatok fejlesztési télmogatásáta megkapták a2950 e ft-ot. A Petőfi és Zrínyi utca
felújitásátkíváttlák elvégezni. Kivitelezőktől árajánlatot kérnek, és következő testületi ülésen
döntenek a kivitelező cégről.
Kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése, javaslata van tegye meg.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy Kapócs Tibor telefonon érdeklődött a volt
tanácsháza épületének helyi védelem alá helyezése ügyóben. Pá|yázatot kívan beadni a
felújításra, de az épületet helyi védelem alá kellene helyezni. Megnézte a helyi építési
szabályzatot, mely nem hozza a helyi védelem alá helyezett épületek között. Építész
szakvéleménye alapján lehet a helyi rendeletet megalkotni. Megkeresi ez ügyben Papp
Zoltán tapolc ai főépítészt.

Stark Sándor polgármester a rendes nyilvános ülést 17,30 órakor bezar:ta.

,l^r,] V / /

1(&Y/ ')17,",t c /
'stark sándor
polgármester

,ai'l ,, \,, IJt-
Takács'Lász,lőné )

l

JegyZo

k.m.f.t.

fH§
til/


