Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd
Száma: 126-11/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án
(szerdán) 18 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
Helye: Polgármester Irodája Hegyesd
.
Jelen vannak:
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Somogyi Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Kovács Krisztián

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

körjegyző

Stark Sándor polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz 4 fő jelen
van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek
egyet, az fogadják el.
Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadták az alábbi
N a p i r e n d e t : 1./ Beszámoló a körjegyzőség munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné
Körjegyző
2./ Beszámoló az önkormányzati társulás tevékenységéről, a többcélú
kistérségi társulási tanácsban végzett tevékenységről
Előadó: Stark Sándor
polgármester
3./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Stark Sándor
polgármester

-
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1./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a körjegyzőség
beszámolóját. Kérte a körjegyzőt, amennyiben van kiegészítése tegye meg.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy folyamatban van Vigántpetend és Kapolcs
községek körjegyzőségbe történő becsatlakozásával kapcsolatos alapító okirat és társulási
megállapodás felülvizsgálata. Novemberi együttes ülésen kívánja az előterjesztéseket
megtárgyaltatni. 2 fő kerül átvételre Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó, valamint Czippné
Miklós Andrea igazgatási főelőadó. Önkormányzati törvény módosítása folyamatban van,
előzetes egyeztetési anyagban 3000 fő szükséges ahhoz, hogy a hivatal megmaradjon.
Taliándörögd Halimbához csatlakozott, a tervezet
szerint azonos járásban lévők
csatlakozhatnak. 5 falu lakosságának száma nem éri el a jogszabály szerinti főt. Előzetesen
telefonon megkereste a sáskai polgármestert, és kérte vegyék számításba egyik lehetőségként
Monostorapáti Körjegyzőséghez történő becsatlakozást.
Stark Sándor polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte a képviselők véleményét,
hozzászólását.
Hozzászólás nem volt, ezért kérte a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
48/2011.(X.26.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a
körjegyzőség munkájáról” című előterjesztést elfogadta.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a társulásban végzett
munkáról szóló beszámolót. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.
Hozzászólás nem volt, ezért egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi:
49/2011.(X.26.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló az
önkormányzati társulás tevékenységéről, a többcélú kistérségi
társulási tanácsban végzett tevékenységről című előterjesztést
elfogadta.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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3./ N a p i r e n d :
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy Monostorapáti község Önkormányzata és
Hegyesd község Önkormányzata 1994-ben létrehozták „Tornaterem építése, sporteszközök
fejlesztése” alapítványt. Az alapítvány létrehozásának célja tornaterem építése volt. Jelenlegi
anyagi helyzetben nincs lehetőség a megvalósításra.
Az alapítvány 3 lekötött számlával
rendelkezik, a számlákon lévő összeg: 1.926.061.-ft. Egyre kevesebb összeget fizettek be a
számlára, elmúlt évben az 1 %-ból befolyt összeg 34.169.-ft. Az ügyészség ellenőrizte az
alapítványt, és megállapították, hogy könyvvizsgálót kell alkalmazni, melynek költsége
120.000.-ft. Kövecses Jenő ingyen vállalta a jelentés elkészítését. A kuratórium javasolta az
alapítvány megszüntetését. Az alapítvány határozatlan időre jött létre, kimondták az alapítók
amennyiben az alapítvány megszűnik az alapítvány vagyona a Monostorapáti Arany János
Általános Iskolára száll át. A számlán lévőn összeget fejlesztési célra lehet felhasználni.
Monostorapáti Önkormányzat munkaterve alapján tárgyalta az alapítványok helyzetét, és
döntött az alapítvány megszüntetéséről.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket aki egyetért az alapítvány megszüntetésével
kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
50/2011. /X. 26./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd
község Önkormányzata
Képviselő-testülete
az Önkormányzat
által létrehozott „Tornaterem építése,
sporteszközök
fejlesztése”
Közalapítványt 2011. november 30.
napjával megszünteti.
Az Alapítvány vagyona 1.926.061,-Ft. Az
Alapító Okirat szerint a Monostorapáti
„Arany János” Általános Iskolát –
névváltozás miatt neve „Művészetek
Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskolára változott - illeti meg, melyet csak
fejlesztési célra használhat fel, addig is
köteles elkülönített számlán kezelni.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy a megszüntetésről a Veszprém
Megyei Bíróságot értesítse.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. november 30.
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Takács Lászlóné körjegyző ismertette Ware Borbála Hegyesd, Sátormapuszta 5.sz. alatti
lakos szemétszállítási díj ügyében írt levelét.
Képviselők a közös kuka használatát nem tartják szerencsésnek, felhatalmazták a körjegyzőt
további információ gyűjtésre a rendelet módosítása előtt.
Takács Lászlóné körjegyző ismertette Dér Józsefné Hegyesd, Sátormapuszta 3.sz. alatti
lakos levelét. Szintén a szemétszállítási díjat kifogásolja. Kérte, hogy az önkormányzat
vállalja át helyette a szemétszállítási díj fizetését.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi
lehetővé a szemétszállítási díj átvállalását, ezért javasolta a kérelmet elutasítani.
Képviselőtestület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
51/2011.(X.26.)Ökt.számú h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Dér Józsefné
Hegyesd, Sátormapuszta 3.sz. alatti lakos szemétszállítási díj
önkormányzat által történő kifizetése iránti kérelmét
elutasítja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről kérelmezőt
értesítse.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2011.november 30.

Stark Sándor polgármester a rendes nyilvános ülést 18 óra 30 perckor bezárta.

k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

