
Hegyesd község Önkormán yzata Kópviselő-testülete
8296. Heevesd. Zrínyi u.I.
Tel: 871435-038.

Szétma: I402-14l20l5.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: HegYesd község ÖnkormányzataKépviselő-testiilete által 2}Is.december 28_aí|
(hétftin) 17 &akor megtartott rendkívüli nyilviános üléséről

Helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.I.

Jelen vannak: Stark Sándor polgármester
Imre Gabriella alpolgármester
Fekete Róbertné képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:

Kovács Krisáián képviselő
Pókóné Román Katalin képviseló

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné

Jegyzőkönvwezető:

jegyző

Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, képviselőket. Megáll apította, hogy a
testületi ülés határozatképes, hisz 3 képviselő jelen vaíI, az ülést megnyiiotta. Kérte a
képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattalbatározathozatalnélkil elfogadta az
alábbi:

N aP ire n d et: 1.1Tájékoztató anemközművel összegyűj tötthá^artásiszennyviz
b e gyűj té s ére vonatko zó köte l ező helyi kö z szo l gáltatás tap asztalatur ől

Előadó: Stark Sándor polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek

Előadó: Stark Sándor polgármester



2

1./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a nem közművel
Összegyűjtött háEtartási szennyvíz begyujtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás
tapasztalatairól szóló tájékoztatőt. Egy személy van, aki nincs rákötve a szennyvízcsatomára.
KözszolgáIÁtást Parrag György veszprémi vállalkoző végzi. Kérte a képviselők
hozzászólását.

Kérdés, hozzászőlás nem volt, kérte atájékoztató elfogadását.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

54/2015.(XII.28.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete PanagGyörgy
Veszprém, Erdősáv u.16.sz. közszolgáltató a helyi kötelező közszolgáltatás
keretében végzett, a nem közművel összegyűjtött háu;taítási szenrtyviz
begyűjtésének és elszállításánaktapasztalatairól szóló tájékoztatőtelfogadja.
KépviselŐ-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a közszolgáItatást igénybe
nem vevő figyelmét hívja fel a helyi rendelet előírásaira, szettrtyvíz
elszállítási kötelezetts é gr e, szőIítsa fel az adatközlésre.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Hataridő: 20l6.janurár 3 1.

2./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Domonkos Istvánné Hegyesd, Zrínyiu.4lA. sz.
alatti lakos lemondott Hegyesdért Közalapitvány Felügyelő Bizottságitagságaról. Javasolta a
lemondást tudomásul venni.

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangűlag,3 igen szavazattal. ellenszavazat és
brtőzkodás nélkül meghoztrák az alábbi:

55/2015.(XII.28.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testülete Domonkos Istvánné
Hegyesd, Zrinyi u.4lA.sz. alatti lakos Hegyesd Közalapitvrány Felügyelő
Bizottsági tagságáról törtónő lemondását elfogadj a azt tudomásul veszi.

Képviselő-testület fe|hatalmazza a jegyzőt, hogy aváltozásról a Veszprémi
Törvényszéket értesítse nyilvántartáson történ ő átv ezetés célj ából.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 20l6.január 1 0.



|t?* Sándor Polgármester elmondta, hogy Fekete Róbertné szociális gondozónő átadta akultúrháZ kulcsait, a jövőben nem kívánja ellátni a kultűrház takaritásával, programokszetvezésével, és szálláshellYel kapcsolatos feladatokat. Azértjutott efte az elhatérozásra,mivel a munkáltatőjánál a Tapolóa Környéki ÖntoÁany zati Társulásnál a falugondnokbePanaszolta, hogY ellátja a fenti feladatokat. Falugondnok munkaköri leírását kiegészítik.Tájékoztatlák arrőL,IlogY 
.az ebédet legkésőbb ? aífig ki kell szállítani u gorraorottaknak,

előfordul, hogy 13 órakor jutnak az ebéáh ez az ellátottű..

Imre Gabriella alPolgármester javasolta, hogy a falugondnok készítse el első felévrevonatkozó kulturális programj át, mit tew ez.

91""! Sándor Polgármester Megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyilvános ülést17,30 órakor bezárta.

k.m.f.t.
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