Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd
Száma: 126-8/2011.
Jegyzőkönyv
Készült:

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.augusztus 30-án
/kedden / 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. 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./A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
rendelet tervezet
Előadó: Takács Lászlóné
körjegyző
2./ Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet tervezet
Előadó: Takács Lászlóné
körjegyző
3./Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2011. I. félévi
gazdálkodásáról.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
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4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.)Hegyesd Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosítása
b.)Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és
kezelési Önkormányzati Társulás PIU. költsége
c.)Közbiztonsági Alapítvány létrehozása
Előadó: Stark Sándor
Polgármester
Napirend előtt:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a lejárt
határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésről, két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót. Egy főt részesített átmeneti segélyben.
Kérte a tájékoztató elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta a
tájékoztatót.
1./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a helyi rendeletek előkészítésében való
társadalmi részvételről szóló rendelet tervezetet szintén megkapták a képviselők. Kérte a
körjegyzőt amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye meg.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy biztosítani kell a helyi rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvételt, a tervezeteket közzé kell tenni a honlapon,
valamint helyi építési szabályzat, valamint szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
tervezeteknél közvetlen egyeztetést kell lefolytatni.
Fekete Róbertné az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést a bizottság
megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet tervezettel
kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendeletet
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet tervezetet. Elmondta, hogy a 25.§-nál a
temetési segély 20.000.-ft., a 28.§-nál pedig 30.000.-ft. nem egyforma az összeg.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy két ellátási formáról van szó, az önkormányzat
temetési támogatást állapít meg annak a személynek, aki hegyesdi lakos eltemettetéséről
gondoskodik, temetési segély megállapítására elmúlt években nem került sor.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselők véleményét javaslatát.
Fekete Róbertné Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a rendelet tervezetet
megtárgyalta a bizottság, és javasolja elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
12/2011.(IX.1.) önkormányzati rendeletet
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérte a képviselők
véleményét, hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért kérte az előterjesztés elfogadását.
Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
35/2011.(VIII.30.)Ökt.számú h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülte
az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadta.
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4./ N a p i r e n d :
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy ellenőrizték a falugondnoki szolgálatot.
Működéshez szükséges iratokat rendben találták. Időközben módosult a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000.(I.7.)SzCsM.rendelet.

-

4-

2011. január 1-től hatályos módosulások miatt szükségessé vált a szakmai program
átdolgozása. Január 1-től a falugondnoknak tevékenységi naplót kell vezetni a szolgáltatásról.
Az eredeti szakmai programban a falugondnok részére átalány megállapítására került sor
üzemanyag vásárlása céljából. Üzemanyag vásárlás kártyával történik, ezért nem jogosult
készpénzre.
Stark Sándor polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselők véleményét,
javaslatát.
Imre Gabriella alpolgármester azután érdeklődött, hogy a falugondnoknak biztosítani kell
telefont?
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy rendelkezik telefonnal a falugondnok.
Stark Sándor polgármester kérte a falugondnoki szolgálat szakmai programjának
elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
36/2011.(VIII.30.)Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Hegyesd község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálat
Szakmai Programjának módosítását elfogadja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a módosított
szakmai programot küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2011. szeptember 30.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetéséi és
-kezelési Önkormányzati Társulás vezetője megkereste, hogy az önkormányzat nem utalta át
a 2011. évi nem támogatott működési költségeket. Ez az összeg bruttó 309.484.-ft. Költségek
viselésére vonatkozó megállapodást már aláírták, de mivel a költségvetésben nem szerepel az
összeg, ezért kérte a képviselő-testület támogatását. Az összeget a „Befejezett Viziközmű
Beruházás” számláról utalnánk át.
Kértre a képviselők hozzájárulását.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:

37/2011.(VIII.30.)Ökt.
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határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém
és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati
Társulás által kimutatott bruttó 309.484.-ft—ot biztosítja a nem
támogatott működési költségek fedezetére.
Képviselőtestülete utasítja a körjegyzőt, hogy az összeget utalja át
a „Befejezett viziközmű Beruházás” számláról a társulás részére.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2011. szeptember 15.

Stark Sándor polgármester felkérte Molnár Tibor körzeti megbízottat ismertesse javaslatát
az alapítvánnyal kapcsolatban.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy ebben az évben a szolgálati járművét
magánszemélyek, vállalkozók befizetéséből újították fel. A támogatások Hegyesdért
Alapítványra kerültek befizetésre, és a kuratórium döntése alapján tudták igénybe venni az
összeget. Sokkal egyszerűbb lenne, ha a két település Monostorapáti és Hegyesd hoznának
létre egy közbiztonsági alapítványt.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők az alapító okiratot megkapták, az
alapító részéről javasolja megválasztani Imre Gabriella alpolgármestert, és Kovács Krisztián
képviselőt.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Vélemény, hozzászólás nem volt, ezért kérte az alapító okirat elfogadását.
Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
38/2011.(VIII.30.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 10.§ d. pontja
alapján, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. Tv. 74/A. §-alapján „Közbiztonságért Alapítvány”
elnevezéssel alapítványt hoz létre 20.000.-ft. induló tőkével.
Kuratórium tagjának az önkormányzat részéről megválasztja:
Imre Gabriella alpolgármestert
Kovács Krisztán képviselőt
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Képviselő-testület elfogadja a Közbiztonságért Alapítvány
Alapító Okiratát.
Utasítják a körjegyzőt, hogy intézkedjen az alapítvány
bejegyzéséről, elkülönített számla nyitásáról.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2011. szeptember 30.
Stark Sándor polgármester elmondta, a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig
Egyesület megküldte a 6/2011.(V.24.)közgyűlési határozatot, melyben arról döntöttek, hogy
az egyesület tagjai közül az önkormányzatok tagdíját 2011-től 30.000.-ft-ban állapították
meg. A tagdíj összege nincs beépítve a költségvetésbe ezért, kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
39/2011.(VIII.30.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
6/2011.(V.24.)közgyűlési határozatában foglaltakat
tudomásul veszi, 30.000.-ft.tagdíjat 2011. évi
költségvetéséből biztosítja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a tagdíj
utalásáról gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2011.szeptember 15.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a buszváró, valamint a kocsi beálló építésére
árajánlatot kértek Kiss Zoltántól. A buszváró anyag és munkadíj összege: 549.734.-ft, a kocsi
beálló 554.326.-ft.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát a fejlesztésre vonatkozólag.
Somogyi Józsefné képviselő véleménye szerint a buszváró vakolatát, valamint a tető bontását
az önkormányzat dolgozója, valamint a lakosság is el tudná végezni társadalmi munkában, így
megtakarítanának 39.600.-ft-ot.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a ravatalozó épületénél maradt cserép,
véleménye szerint a cserépre meghatározott összeg 72.000.-ft. is elhagyható, illetve a kocsi
beállónál fél tető helyett olyan tetőt lehetne kialakítani, amely formásabb, és a konténert is
eltakarná.
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A munkákat legkésőbb 2011. december 31-ig el kell végezni.
Somogyi Józsefné képviselő javasolja felhatalmazni a polgármestert folytasson tárgyalást a
kivitelezővel a beruházás összegére vonatkozólag, hatalmazzák fel a vállalkozási szerződés
aláírására. Fogadják el az árajánlatban meghatározott összegeket, a vakolat leverésére , tető
bontására kimutatott összeggel, csökkentett mértékben. Amennyiben a cserép megfelelő
annak költségét is el lehet hagyni.
Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
40/2011.(VIII.30.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza Kiss Zoltán kőműves mestert buszváró és kocsi
beálló kivitelezésével, a mellékelt költségvetés alapján. A
kivitelezés határidejét 2011. december 31-ben határozzák
meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert költségvetés
további egyeztetésére, a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Stark Sándor
polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a „Befejezett Viziközmű Beruházás” számlán
3.319.457-ft. van. Ezt az összeget nem lehet más célra felhasználni, mint csak
vízgazdálkodási feladatokra. Fenti összegből kerül kifizetésre a PIU. nem támogatott költsége,
de így is leköthető a számlán lévő pénzösszeg.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Stark Sándor polgármester javasolta számlán lévő összeget lekötni az OTP-nél 3 hónapos
időszakra, melyet lehet hosszabbítani.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:

41/2011.(VIII.30.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
11748052-15427858-08110000 számú „Befejezett
Viziközmű Beruházás” számlán lévő összeget leköti a
Tapolcai OTP-nél 3 hónapos időszakra.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert intézkedjen
az összeg lekötéséről
Felelős: Stark Sándor
polgármester
Határidő: 2011. szeptember 15.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy ebben a tanévben is a három és többgyermekes
családok, a tartósan beteg gyermeket nevelő családok, és fentieken túl a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok általános és középiskolás gyermekei is
kiegészítő tankönyvtámogatással – gyakorlatilag ingyenesen - kapják a tankönyveket. A
szűkös költségvetési keret miatt javasolta, hogy úgy mint az elmúlt évben ne részesüljenek
beiskolázási támogatásban, hanem a többiek kapjanak 4.000.- Ft-ot tanulónként. . A
Monostorapáti „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola tanulói tankönyv
támogatását az iskolának utalják, más intézménybe járók részére pedig az iskolalátogatási
igazolások becsatolása után fizesse ki a szülőnek.
A Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen8szavazattal
meghozták az alábbi:
42/2011./VIII.30./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t:
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011/2012-es
tanévre a kiegészítő tankönyvtámogatásra nem jogosult hegyesdi lakos
nappali tagozatos általános- és középiskolai tanulókat, főiskolaiegyetemi hallgatókat
4.000.- Ft/fő
összegű beiskolázási támogatásban részesíti a
költségvetési előirányzat terhére.
Utasítja a Körjegyzőt, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású
„Művészetek Völgye” Általános Iskolában tanulók után járó összeget az
iskolának utalja át, a további tanulók esetében az iskolalátogatási
igazolások bemutatása után a szülőknek fizesse ki.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2011. szeptember 30.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése van
tegye meg.
Somogyi Józsefné képviselő kérte a Zrínyi utcában a vízelvezetés megoldását.
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Nagyobb esőzések alkalmával az útról a víz befolyik az udvarukba, és a pincébe.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy megtekintik a helyszínt és megnézik,
milyen műszaki megoldás valósítható meg.
Megköszönte a képviselők megjelentését, és az ülést 19 óra 30 perckor bezárta.

k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

