
Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete
8296. Heevesd. Zrínvi u.1.
Szám: 1402-612015' 

Jegyzőkönyv
KészÜlt: HegYesd k9z_sésÖnkormányzataKépviselő-testtilete 20l5.május 19.-én

(kedden) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános tiiesorol.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, ZÁnyiu.I.

Jelen vannak:
stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
kovács krisztián
Pókóné Román Katalin

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné
Horváth József
Molnár Tibor
Kapócs Tibor

Jegyzőkönywezetőz

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
Tapolcai Rendőrkapitányság közl. oszt.v ez.
körzeti megbizott
alapitvány elnöke

Takács Lászlóné Jegyzo

Stark Sándor Polgármester: köszöntette a rendőrkapitányság munkatársait, a jegyzőt,
kéPvilelóket, alaPitvány elnökét. Megállapította, hogy u *"grralu. ztott 5 képviselőből mind
az 5 főjelen van azÜlés határozatképes. Kérte a képviselők-et, hogy u -"ghírróban szereplő
naPirendi Pontok tárgyalásával értsenek egyet, azi rogádiak 

"l.-jurruroita, 
hogy először

tar gy alj ák me g a rendő rkap itánys á g b eszámo l ój át.

A kéPviselŐ-testiilet határozathozatal nélkűl, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfoga dták az
alábbi:

NaPirendet: 1-l Hegyesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-testiiletének önkorm ányzati
rendelete az Önkormrán yzat 20l 4. évi költségvetésének zárszámadásfuől

Előadó: StarkSándor polgiármester

2.1 Beszámoló a közren d, közbiztonság helyzetéről

Előadó: Molnár Tibor körzeti megbízott

3./ Önkorm ányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfo gó
értékelése

Előadó: Stark Sándor polgármester



4.1 Beszétmoló Hegyesdért Közalapítv ány tevékenységéről

Előadó: Kapócs Tibor a|apitvány elnöke

5./2014. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés

Előadó: Stark Sándor polgármester

6./ Vegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Stark Sándor polgármester

2./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta a képviselők megkapták a közrend, közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót. Kérte a rendőrkapitányság képviselőit amennyiben szóbeli
kiegészítésük van tegyék meg.

Horváth József közrendvédelmi osztály vezetője elmondta, hogy minden évben
beszámolnak a közrend közbiztonság helyzetérő|. Hegyesd a Tapolca l-es KMB.
csoportjához tartozik. Szerencsés a település mivel a körzeti megbízott Molnar Tibor a

telepüIésen él" Közrendvédelmi, közbiztonsági helyzet nagyon jő, a település jó
elhelyezkedésű a77-es út nem halad át akőzségen, normális a közlekedési forgalom, néha
nagyobb autók közlekednek, murvát szállítanak, súlykorlátozást mérik. Probléma, hogy
Zalahaláp és Hegyesd között illegális szemétlerakás folyik. PáIyaztak 2 db. vadkamerára,
melyet a kritikus helyeken elhelyezik. Komoly eredményeket fudnak ezzel elérrtt. Az
erdészeti hatósággal felvették a kapcsolatot,először tisztitő munkát végeznek, és utána
felszerelik a kamerákat. Közbiztonság nem tud jobb lerrrri a községben, Tibor munkája példa
értéktí, rendőrkapitányság is elismeri munkáját, segítette a szomszéd megye munkáját is, itt
élők nyugodtak lehetnek. Igazgatásrendészeti tevékenységük a fegyvertárolás ellenőrzése.
Elmúlt évben 1 bűncselekmény történt. Bűnügyi tevékenység is jó a településen, ehhez
hozzájárulnak a helyi lakosok is. Közös erővel tudnak tenni, lakosok, civil szervezetek.
Megköszönte az önkorm ínyzat segítségét.

Kapócs Tibor alapítvány elnöke elmondta, hogy Za|ahaláp-Hegyesd között lévő szemét
felszámolása kemény kihívás lesz, zsákos rendszerrel nem lehet össze szedni a szemetet, oda
konténer kell, állami támogatással.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Bakonyerdő is szervezett,,Szedd magad ,,

akciót, közel 50 fővel tisztitották meg az erdőt,8 IFA szemetet szedtek összeg.

Horváth József közrendvédelmi osztály vezető elmondta, hogy felveszi a kapcsolatot a

hulladékszállítő szolgáltatóval NHSZ-e1, a szemetet elszállítják, azt követően felszerelik a
kamerákat, felhívjak a figyelmet a fokozott ellenőrzésre. A természetvédelmi hatóság 200 e ft.

szabálysértési bírságot szabhat ki, sőt még a kormanyhivatal is bírságol. A bírság összege
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200-300 e ft. lehet. Yadásztársaságok is rendelkeznek vadkametával, tőtük is kölcsön lehetne
kérni.

Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy első körben a lomisokat fogiák ellenőrizni,
mert az erdőbe kikerült hulladék elsősorban tőlűk származlk.

Stark Sándor polgármester megköszönte ahozzászőlásokat, a körzeti megbízott munkáját
és kérte a beszámoló elfogadását.

KépviselŐ-testÜlet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélktil
meghozta az a|ábbi:

20l2015.(Y.19.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete,oBe§zámoló a
közrend, közbiztons ág helyzetéről szóló b eszámolót elfo gadta.

Megköszönte Molnár Tibor körzeti megbízott lelkiismeretes
munkáját.

képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot ki,ildje meg a
Tapolcai Rendőrkapitányság részér e,

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2015. május 31.

(előterj eszt és a j e gyzőkönyv mellékl etét kép ezi)

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a lejárt határidejű
határozatok, átnlhétzott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatőt. Kérte a képviselők
vél eményé t, ho zzászőlás át.

Hozzászőlás nem volt a tájékoztatőthatározathozatalnélkül egyhangúlag elfogadták.

1./Nanirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzatZa14.
évi gazdálkodásáról szőlő zárszámadást. Az önkorm ányzat bevétele 24355 e ft, kiadás a 23805
e ft. pénzmaradvány 550 e ft. volt. Kérte a képviselők véleményét,hozzászőlását.

Imre Gabriella alpolgármester kérdezte, hogy mennyi volt akultűrház bérleti díj bevétele?
A burkolással mi lesz?

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy aztntézményi működési bevétel 1.097 e ft. volt.
A burkoláshoz étrqánlatot kértek.

Kérte a zárszámadás elfogadását.



4

Képviselő-testiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil,
minősített döntéssel megalkotta az alábbi:

6 l 20 15.(Y .22.)ö nko rm ány zati rendeletet

az önkormányzat 20I 4. évi költségvetésének zérszítrnadásárőI

(el ő terj eszt és a j e gyzőkönyv mel 1 ékl etét kép ezl)

3./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló előterjesztést.

Jogszabály iqa eIő, hogy a testiiletnek az előterjesztést május 31-ig meg kell tárgyalni. A
községben problémás család is. A gyermekjóléti feladatokat Yarga Lajosné látja el. Kérte a
képviselők véleményét, hozzászőIását.

Kérdés, hozzásző|ás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását.

Képviselő.testiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghoztaaz alábbi

21t20l5"(Y.19.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd Község Onkormányzata Képviselő testülete me glár gy alta a

gyermekek védelmóről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapjánaz Önkorményzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról

készített értékelést.

Az Önkorm ányzat a feladatellátásról'szóló értékelést tudomásul vette,

azt elfogadja és úgy határozott, hogy lehetőségeitől fiiggően mindent
elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében.

Az értékelést megkiildi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális
és GyámhivataléúT z (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Felelős: Stark Sándor polgármester

Határidő: 2015. május 31.

4./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták

előterjesztést,felkérte az alapitvátty elnökét, ha van kiegészítése tegye meg.
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Kapócs Tibor elnök elmondta, hogybántja az adolog,hogy az önkormányzat nem támogatta

apályázatot. Három hétig dolgoztak vele. Az alapitvány nyerhetett volna 11 millió forintot, 5

éve után értékesíthették volna az autőt és nyerhettek volt 5 millió forintot. Ha nem hasznáIták

volna akkor is meg lehetett volna ez apénz.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy azért nem támogatták a gépjármű beszerzési

páIyázatot, mivel a faluban működik a falugondnoki szolgálat, az állam lefinanszírozza a

falugondnok bérét, üzemanyag költséget, egyéb fenntartási kiadásokat 2500 e ft. összegben,.

Az autő nincs kihasználva. A fenntartási költségeket az alapitvány nem tudta volna ftzetni.

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy azt a hatérozat tewezetet amit leadott a

jegyző asszonynak az arrő| szólt, hogy az önkormányzat pályázík autóra, beindítja a

kistérségi közlekedési szolgálatot. Az önkormányzat működteti a falugondnoki szolgálatot,

ezért ahatározat tervezettel nem értettek egyet.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy amikor a határozat tervezetet behozta a hivatalba

közölte vele, hogy azflemjó, mivel az önkormányzatmfu működtet falugondnoki szolgálatot.

Tájékoztatta arTa van lehetőség, hogy egy támogatő határozatot Ítozzon a testtilet, Kapolcson

is ilyen jellegú batározatot hoztak a polgárőrség számára. A beszámolóban közöltek nem

fedik a valóságot, a jegyzőnek nem kell nyilatkozatot alűran, mivel az nem kompetenciája, a

képviselő-testiilet határoz arról, hogy támogatja-e az altő beszerzési páIyázatot. Pályánat

feltételei előre ismertek voltak, nem az utolsó pillanatban kellett volna a támogatő

nyilatkozatot beszerezni.

Fekete Róbertné képviselő ketdezte, hogy mibőI l.artla ferrt az alapitvány az autőt, ha csak

300 e forintja van?

Kapócs Tibor elnök elmondta, hogy adományokból, Ó i, 
'"U 

volna bele több százezer

forintot. Títlékoztatta a képviselőket, hogy elestek egy 2,5 millió forintos pályáaattŐI mivel a

könyvelő nemvégezte a feladatát, felmondott neki.

Kovács Krisztián képviselő elmondta, hogy Ó is ellene szavazott az autő pályáaatnak.
Véleménye szerint az elnök nem alakított ki kapcsolatot a helyiekkel, a képviselőkkel.
Hegyesd kis település, ha ilyen kérése volt miért nem kereste fel a képviselőket, látja, hogy
nincs kapcsolat az önkormányzat és az a|apitvány között. Nem fudja kik vezetik az
alapitvánf.. Nem érti abeszámÓlóbun, hogy milyen személyes okokra hivatkozik, Ő Angyal
Gergelyt ismeri, talánkétszer taláIkoztak. Kérte az elnököt tegye tul magát az autő ügyÖn, és

induljanak új lappal.

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy Ő is a személyes információs tartja

fontosnak.

Kapócs Tibor elnök elmondta, hogy az a|apítványi célokat kell megvalósítani, tervezlk az

utcabútor festését.
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Fekete RÓbertné képviselő elmondta, hogy 2015. június 27-től 20t5. augusztus 2-ig a
kulturházban működik az Angoltábor, nem lenne jó haakkor történne a festés.

Stark Sándor Polgármester kérte a képviselőket szavazzanak az alapitványbeszámolójáról.

képviselő-testrilet 4 igen 1 tartőzkodő szavazattalmeglozta az alábbi:

22l2015.(Y.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testülete a Hegyesdért
Közalapítv ány b eszélmolój át el fo gadta.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapt ák a 2014. évi belső
ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentést. Belscí ellenőr KÓvessyné Müller Katalin a
Pénzkezelési Szabályzatot ellenőrizte. Szabálytalanságot nem állapitott meg. Kérte a
képviselők véleményé t, hozzászőlását.

kérdés hozzászólás nem volt, ezértkérte a jelentés elfogadását.

KéPviselŐ-testtilet egyhangúlag 5 iget szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megltoztaaz alábbi:

23l2015.(Y.19.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testület e 2014. évi belső
ell enőrzésr ől szőlő éves ö sszefo glaló j el entést elfo gadta.

(előterjeszt és a jegyzőkönyv mellékletét képez1)

6./Napirend:

síark sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták A vögy TDM.
tájékoztatőját eddig végzett tevékenységről. Kérte a képviselőt veteáeny ét,hozzászőlását.

kérdés, hozzászőlás nem volt, kérte atájékoztató elfogadását.

képviselő-testtilet egyhangulag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkod,ás nélkül
megl. zta az alábbi:

24l2015.(Y.19.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormrányzata Képviselő-testtilete A Völgy TDM.
201 4. évi tevékenységről szőlő tájékoztatőját elfogadta.

(el ő terj eszt és a j e gyzőkö nyv mel l ékl et ét kép ez1)
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Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, akinek közérdekú bejelentése, javaslata

van tegye meg.

Fekete Róbertné képviselő javasolta az elhasználódott fiínlró helyett új vásárlását, valamint
szükséges egy motorfőrész beszerzése is, mivel az önkormányzati dolgozó saját eszközét

használja.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a tartalék alap terhére a gépeket meg lehet

vásárolni.

Megköszönte a képviselők megjelentésót, és az ülést 19,30 órakorbezárta.

k.m.f.t.

stark sándor
polgármester

ffi


