Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd
Száma: 126-5/2011.
Jegyzőkönyv
Készült:

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.június 22-én
/szerdán / 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye:
Polgármester Irodája Hegyesd
.
Jelen vannak:
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián
Somogyi Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Molnár Tibor
Sztrik Gábor

körjegyző
körzeti megbízott
körzeti megbízott

Stark Sándor polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, körjegyzőt, körzeti
megbízottakat. 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 : 1./A települési szilárd hulladék elszállításáról, közszolgáltatásról és
a közszolgáltatás díjáról szóló 5/2011.(IV.1.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: Takács Lászlóné
körjegyző
2./Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor
BM.körzeti megbízott
3./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.)Vízkárelhárítási Terv, Polgári Védelmi Program
elfogadása
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b.)Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és
kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának,
Társulási Megállapodásának, SZMSZ.módosításának
elfogadása.
Előadó: Stark Sándor
Polgármester
1./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Királyszentistvánon leégett a hulladék kezelő
központ, ezért az emelt díjak nem lépnek hatályba. A rendelet-tervezetet írásban megkapták,
elmondta, hogy a testületi ülés előtt Ware Borbála és Ware Péter küldött egy e-mailt,
amelyben azt kérték, hogy a helyi rendeletbe legyen beépítve, hogy egy kukát több személy is
használhasson, az aránytalanságok kiküszöbölésére. Véleménye szerint ezzel most nem
tudnak foglalkozni, egyeztetni kell a szolgáltatóval is. Kérte a körjegyzőt amennyiben
kiegészítése van tegye meg.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a rendelet-tervezetben, csak a hatálybalépés
időpontjáról rendelkeznek, a felemelt díjak, csak a hulladékkezelő központ működésének
megkezdése napjától kerülnek alkalmazásra. Az ürítési díj 318,.-ft+ÁFA, valamint a
számlázási költség 53-ft. ürítési díj. Javasolta a rendelet-tervezetet elfogadni.
Somogyi Józsefné képviselő véleménye közös kukahasználtnál vita lehet, hogy ki fizeti a
díjat, nem tartja szerencsésnek azt, hogy egy kukát többen is használjanak. Fontosnak tartaná
lomtalanítás szervezését, mivel évek óta nem került sor lomtalanításra.
Fekete Róbertné az ügyrendi bizottság elnöke ismertette az ügyrendi bizottság javaslatát,
javasolták a rendelet-tervezet elfogadását.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet-tervezet
elfogadásával kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
10/2011.(VI.24.)önkormányzati rendeletet
a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás
biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló 5/2011.(IV.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester üdvözölte Molnár Tibor és Sztrik Gábor körzeti megbízottakat.
Felkérte Molnár Tibort amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye meg.
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Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy a kapitány úr Veszprémben van, ezért nem
tud részt venni a testületi ülésen, helyettese pedig beteg. Elmúlt évben egy bűncselekmény
történt. Sokan megfordulnak a községben főleg nyáron, a halastónál a tiltott fürdés jelentett
problémát az elmúlt évben, de mivel a horgászegyesület üzemelteti a tavat, valószínű ezek a
problémák az idén megszűnnek. Az iskolások részére június 15-én egy tájékoztatást tartottak
a nyári veszélyekről, ahol felhívták figyelmüket a bányatóba történő fürdőzés veszélyére is. A
község nyugodt, lehet pihenni. Amikor átadták a szennyvíztelepet akkor történt egy lopás,
számítógépet vitték el. Hegyesd községben is megalakulóban van a polgárőr egyesület,
amennyiben 10 főt eléri a jelentkezők száma, megalakulhat az egyesület. Új KRESZ.
szabályok lépnek hatályba július 1-től, súlyosodnak a büntetési tételek. Megköszöni a
képviselőtestületnek a szolgálati gépjárműhöz nyújtott támogatást, a hegyesdi és
monostorapáti vállalkozók szép összeggel járultak hozzá a felújításhoz. Jó lenne létrehozni
egy közbiztonsági alapítványt, és akkor az alapítványi befizetésekből lehetne a felújítást
elvégezni.
Molnár Tibor körzeti megbízott kérte, hogy a kisbolt megnyitása ügyében tegyenek
lépéseket, egyeztetni kellene az épült tulajdonosával, hogy kedvező bérleti díj mellett be
lehessen indítani a működést. Ő megoldja a vásárlását, de sok kisnyugdíjasnak hiányzik az,
hogy nincs a községben bolt.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy több esetben kérte a tulajdonost, hogy engedjen
a bérleti díjból, hogy kivegyék a boltot üzemeltetésre. A helyi lakosok ellátását a
falugondnoki kisbusszal oldják meg, heti két alkalommal.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, akinek kérdése, észrevétele van tegye meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért kérte a beszámoló elfogadását. Megköszönte a körzeti
megbízottak munkáját.
Képviselő-testület, egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
25/2011.(VI.22.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„Beszámoló a
közrend, közbiztonság helyzetéről”
című előterjesztést elfogadja.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a kistérség elkészíttette a települések
vízkárelhárítási tervét, polgári védelmi programját. A program felhasználható pályázatok
benyújtásakor, szabályozza kit mikor lehet mozgósítani. Javasolta a tervet elfogadni.

-

4-

Somogyi Józsefné képviselő javasolta a patak medret kitisztíttatni a malom-ároknál.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy írásos ígéret van a mederárok kitisztítására az
üzemeltetőtől.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
26/2011.(VI.22.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Hegyesd
község Vízkárelhárítási Tervét, Polgári Védelmi Programját
elfogadja.

(Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy írásban megkapták a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának, a Társulási Megállapodásnak, és Alapító okiratnak módosításáról szóló
tervezeteket. Társulási Tanács elhatározta a társulás munkaszervezetének megszüntetését,
ezzel kapcsolatos átszervezési és egyéb döntések meghozatalát. A kiküldött anyaghoz képest
eltérés, hogy az SZMSZ.nél törlik a beruházási összeg arányos szavazást. Múlt héten körbe
járták a falut, megtekintették a megsüllyedt aknafedeleket, melyet garanciában kijavítanak.
Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy probléma van a házi átemelőkkel, elzsírosodnak,
és többet cserélni kellett, mivel leégtek.
Stark Sándor polgármester először az SZMSZ. módosítás elfogadását javasolta.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
27/2011.(VI.22.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém és
Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) módosításával és a
módosítások egységes szerkezetbe foglalásával egyetért.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről a tárulás elnökét értesítse.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2011. június 30.
(SZMSZ.módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Stark Sándor polgármester kérte a módosított társulási megállapodás elfogadását.
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Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:

28/2011.(VI.22.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási
Megállapodásának (TM)
módosításával és a módosítások egységes
szerkezetbe foglalásával egyetért.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről a tárulás elnökét értesítse.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2011. június 30.
(Társulási Megállapodás módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Stark Sándor polgármester kérte az alapító okirat módosítását elfogadni.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
29/2011.(VI.22.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirat
(AO) módosításával és a módosítások egységes szerkezetbe foglalásával
egyetért.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről a tárulás elnökét értesítse.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2011. június 30.
(Alapító okirat módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy kb. 500 db. könyvet selejteztek a Tapolca Városi
Könyvtár dolgozói, mivel csatlakoztunk a mozgókönyvtári ellátáshoz. A könyvek
hasznosítására kér javaslatot a könyvtár vezetője. Véleménye szerint a könyveket
papírgyűjtéskor hasznosítani lehetne.
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Személy szerint Ő nem ért egyet a javaslattal, hisz a könyvek értékesebbek, mint egy
papírhulladék.
Somogyi Józsefné képviselő javasolta, hogy a könyvek értékesítését hirdessék meg, a befolyt
pénzből pedig vásároljanak játszóházi kellékeket.
Kérdezte, hogy áll a falunap szervezése, a zenekar rendelkezésre áll-e, milyen kulturális
programok lesznek. Javasolta főzőverseny szervezését, az önkormányzat biztosítsa az
alapanyagokat. Véleménye szerint sokkal hangulatosabb lenne, ha közösen főznének a
résztvevőknek.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a pályázatot amit benyújtottak még nem
bírálták el, fel kell kérni a Monostorapáti Énekkart a szereplésre, az SMS. együttes
vezetőjével beszél a zeneszolgáltatás ügyében, bemutatkozhatnak az óvodások, iskolások
műsorukkal.
Polgármester a rendes nyilvános ülést 19 órakor bezárta.

k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

