
 

Önkormányzati Képviselőtestület 

 8296  Hegyesd  

 

Száma: 126-3/2011. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011.március 30.-án 

/szerdán /  18.00 órai kezdettel megtartott  rendes nyilvános   üléséről.  

 

Helye:  Polgármester Irodája Hegyesd  

. 

Jelen vannak:   Stark Sándor       polgármester 

                                              Imre Gabriella             alpolgármester   

   Fekete Róbertné   képviselő  

    Kovács Krisztián   képviselő 

    Somogyi Józsefné   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

                          

   

Stark Sándor polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, körjegyzőt. Megállapította, 

hogy a testületi ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  

Kérte a képviselőket határozathozatal nélkül fogadják el a napirendi pontokat.     

   

Képviselő-testület tagjai egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

  

N a p i r e n d e t:    1./ Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                          önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról  

 

  Előadó:   Stark Sándor  

        Polgármester  

 

                                  2./ Hegyesd   község  Önkormányzata  Képviselőtestülete     

                                       Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.  

 

         Előadó:  Stark Sándor    

                     Polgármester 

 

                                  3./ A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás 2011. évi  

         díjának megállapítása.  

 

          Előadó: Stark Sándor   

                       Polgármester 
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    4./ Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének  

         önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési 

         környezet fenntartásáról. 

 

         Előadó:  Stark Sándor   

                        polgármester 

 

 

                 5./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének  

                                       önkormányzati rendelete  a szociális igazgatásról és szociális  

                                       ellátásokról. 

 

                                       Előadó:  Stark Sándor  

                      polgármester  

 

 

6./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  

      átfogó értékelése. 

 

           Előadó: Stark Sándor   

                       Polgármester 

 

     7./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

          Előadó: Stark Sándor   

                       Polgármester 

 

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

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

iparűzési adóról szóló helyi rendelet tervezetet. Megszűnik a piaci-vásározó kiskereskedelmi 

tevékenység után az adózás. Állandó jelleggel fizetendő iparűzési adó törvényi maximuma 2 

%/, Hegyesden az adó mértéke 1,7 %. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

Észrevétel nem volt, ezért kérte a rendelet elfogadását. 

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

3/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletet  

                        helyi iparűzési adóról. 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62.§. (5) bekezdése kimondja,  
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hogy a képviselő-testületek az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálják a 

szervezeti és működési szabályzatukat. Változtak a jogszabályszerkesztés szabályai, ezért új 

SZMSZ. tervezet készült. Az Ügyrendi Bizottság előzetesen megtárgyalta a tervezetet, és 

elfogadásra javasolta. 

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslatukat, hozzászólásukat. 

Hozzászólás nem volt, ezért kérte az előterjesztést elfogadását. 

Képviselőtestület, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 

4/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletet  

 

    a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

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

szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjáról 

szóló rendelet tervezetet. A tervezetet megküldték a szomszéd településeknek, megyei 

önkormányzatnak tájékoztatás céljából, a környezetvédelmi hatóságnak, valamint a 

kormányhivatalnak véleményezés céljából. 

A megállapításokat a rendelet tervezethez csatolt szöveges indoklás tartalmazza, azok 

átvezetése megtörtént a rendelet tervezeten.  

 

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Hozzászólás, javaslat nem volt, ezért kérte a rendelet tervezet elfogadását. 

 

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

 

5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletet  

  

a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatásról és a 

közszolgáltatás díjáról. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  

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

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

tervezetet. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 
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Somogyi Józsefné képviselő javasolta elfogadni a rendelet-tervezetet, fontos, hogy a 

lakosság is gondoskodjon a lakóháza előtti terület tisztántartásáról. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket aki egyetért a rendelet-tervezet 

elfogadásával kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

6/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletet  

  a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról. 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló módosító rendelet-tervezetet szintén megkapták írásban. Azért vált szükségessé a 

rendelet módosítása, mivel változott a szociális törvény, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásárokról, azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról az Ábrahámhegyi 

Önkormányzat alkot rendelet, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás kijelölése 

alapján.  

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

Fekete Róbertné képviselő, egyben a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

szociális gondozónője elmondta, hogy nem tartja igazságosnak azt, hogy a szociális 

étkeztetésben részesülők egységes térítési díjat fizetnek, többen jelezték, hogy visszamondják 

az ebédet, ha emelkedik a kiadásuk.  

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy Őt is megkeresték ez ügyben a Monostorapáti 

szociális gondozónők. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

Munkaszervezetének Vezetője elmondta, hogy a társulási tanács döntött az egységes díj 

bevezetéséről. 600.-ft-ba kerül egy ebéd, melyhez az állami támogatás 220.-ft. 380.-ft-ot kell 

az ellátást igénybe vevőknek fizetni. Térítési díj fizetése alól csak az mentesül, aki semmiféle 

jövedelemmel nem rendelkezik. Ezek a feltételek kerültek beépítésbe a rendeletbe.   

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet-tervezettel 

kézfeltartással jelezze. 

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

7/2011.(IX.1.) önkormányzati rendeletet 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többszörösen            

módosított 4/2007.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény előírja a helyi 

önkormányzatnak átfogó értékelés készítését, és tárgyalását. Hegyesden problémás család 

nincs. 

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

Kérdés hozzászólás nem volt, ezért javasolta elfogadni az előterjesztést. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

9/2011.(III.30.)Ökt.sz.            h a t á r o z a t o t  

   

„Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete „Hegyesd 

község Önkormányzata  gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak átfogó értékelése 2010.” című előterjesztést 

elfogadja.  

 

                                                Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy az értékelést küldje 

                           meg a Veszprémi Gyámhivatalnak. 

                                       Felelős: Takács Lászlóné  

                                                         Körjegyző  

Határidő: 2011.április 30. 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy 2011. január 1-től változtak a közfoglalkoztatás 

szabályai, pályázatot kell benyújtani a közfoglalkoztatásra a munkaügyi központ 

kirendeltségéhez. Hegyesden 2 fő 2-2 hónapos foglalkoztatását tudjuk megoldani .Javasolta a 

pályázat benyújtását.  

 

Képviselők a javaslattal egyhangúlag, 5 igen szavazattal egyetértettek és meghozták az alábbi: 

 

10/2011.(III.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata  Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központjához  rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. 

A Képviselő-testület a pályázati anyagot a mellékelt adattartalommal 

elfogadja és kijelenti, hogy a támogatáshoz szükséges 5%-os önrészt 

a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a benyújtásához 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:   Stark Sándor  polgármester 

     Határidő: azonnal 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy módosítani kell a Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását, jogszabályváltozások, és egyéb 

változások miatt. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

Képviselők hozzászólás nélkül egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

11/2011.(III.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Hegyesd   Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi   

CVII. törvény 1. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján, (9) bekezdés 

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának, 

kiegészítésének jóváhagyásáról. 

 

Hegyesd   Település Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás  tag települése a 

lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok 

kapcsolat- és együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására, a 

feladatellátás összehangolására törekszik. 

 

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és 

Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának 

módosítását, kiegészítését - a módosításokkal, kiegészítésekkel 

egységes szerkezetbe foglaltan – az előterjesztésnek megfelelően 

jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Stark Sándor   polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

Stark Sándor polgármester a rendes testületi ülést 19 órakor bezárta. 

 

      k.m.f.t. 

 

 

 Stark Sándor        Takács Lászlóné  

            polgármester             körjegyző 

 


