
Önkormányzati Képviselőtestület 

 8296  Hegyesd 

 

Száma: 126-13/2011. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án  

               (szerdán) 16  órai kezdettel megtartott  rendes   nyilvános   üléséről.  

 

Helye:    Polgármester Irodája   Hegyesd  

. 

Jelen vannak:             Stark Sándor       polgármester 

                                             Imre Gabriella                        alpolgármester   

   Fekete Róbertné   képviselő  

    Somogyi Józsefné   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

                                               Kovács Krisztián   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Krunikkerné Török Andrea   gazdasági vezető 

    Holczbauerné Kiss Erika       falugondnok  

 

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 az önkormányzat 2011. III. negyedéves  

       gazdálkodásáról.  

  

                                  Előadó:  Stark Sándor 

                     Polgármester 

 

   2./ Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója  

 

                                    Előadó:    Stark Sándor  

                         Polgármester 

 

   3./ Hegyesd község  Képviselőtestülete 2012. évi munkaterve.  

 

                                   Előadó:    Stark Sándor  

                        Polgármester  
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   4./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat tevékenységéről. 

 

                                     Előadó: Holczbeuerné Kiss Erika  

                        Falugondnok.  

 

                                 5./ 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 

háromnegyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót. Kérte a képviselők kérdését, véleményét. 

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy örül annak, hogy a kultúrház bérleti díja 795 

e ft. Javasolta az előterjesztést elfogadását. 

Képviselőtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

63/2011.(XI.30.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete „Beszámoló az 

önkormányzat 2011. III. negyedéves gazdálkodásáról” című 

előterjesztést elfogadta.  

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a 2012. évi költségvetési koncepciót szintén 

megkapták. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslatukat. 

Imre Gabriella alpolgármester azután érdeklődött, hogy az 598 e ft. működési bevétel mit 

takar? 

Krunikkerné Török Andrea gazdasági vezető elmondta, hogy ebben az összegben van 148 

e ft. 2 fő közcélú foglalkoztatásának bére, valamint 450 e ft. a mozgó könyvtárra biztosítandó 

normatíva, amit havonta utalnak. 

Fekete Róbertné képviselő kérdezte, hogy az 5500 e ft. pénzmaradvány miből tevődik 

össze? 

Krunikkrné Török Andrea gazdasági vezető elmondta, hogy ebben a tételben szerepel  a 

csatorna beruházásból megmaradt pénz. 

Stark Sándor polgármester kérte a koncepció elfogadását. 

Képviselőtestülete egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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64/2011.(XI.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t  o t  

Hegyesd község Önkormányzati  Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja  és 

hozzájárul ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetés tervezési munkái a 

benne foglaltak alapján folytatódjon.  

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a 

pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a ténylegesen 

szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt 

bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány 

csökkentésére kell fordítani. 

2. Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni 

kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a 

legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi 

előírásoknak megfelelő tervezésére és a költségvetések szakmai és 

pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a személyi 

juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány 

rendeletben rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni. 

3. Az önkormányzatnál és az intézményeknél a dologi kiadások 

vonatkozásában a tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani, 

hogy intézményrendszer kiegyensúlyozottan és biztonságosan 

működjön. 

4. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell 

folytatni a szigorú végrehajtási tevékenységet.     

 

A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon az 

intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról. 

 Felelős: Stark Sándor polgármester  

  Takács Lászlóné körjegyző 

Határidő: 2011. január 12. 

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 

képviselőtestület 2012. évi munkatervét. A munkatervben előző évekhez hasonlóan a 

kötelezően megtárgyalandó napirendek szerepelnek, vegyes ügyekben egyéb javaslat is 

megtárgyalható. 

Takács Lászlóné körjegyző javasolta 2012. június 27-i ülés napirendje közé felvenni 

„Beszámoló az egészségügy helyzetéről” című előterjesztést. 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, hogy a fenti módosítással együtt fogadják 

el a munkatervet. 
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Képviselőtestület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

65/2011.(XI.30.)Ökt.sz.                    h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete              

„Hegyesd község Képviselőtestülete 2012. évi 

munkaterve” c. előterjesztést kiegészítéssel együtt 

elfogadta.  

(Munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat munkájáról szóló 

előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Kérte a falugondnokot amennyiben szóbeli 

kiegészítése van tegye meg. 

Holczbauerné Kiss Erika falugondnok elmondta, hogy amit fontosnak tartott azt leírta. 

Megnyílt a bolt, így az emberek szolgáltatása bővült. 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat működtetésére 1996 e 

ft-ot adnak, a tervezett kiadás 2055 e ft. A költségvetésbe betervezett összegből ki kell jönni, 

úgy kell a fuvarokat szervezni. 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy péntek délelőtti  bevásárlást át kellene tenni 

délutánra, mivel a falugondnok nem ér vissza az ebédszállításra, és az ebédet Fekete 

Róbertnének kell elszállítani, aki nem kap üzemanyag támogatást. Szociális gondozónő a 

tapolcai kistérség alkalmazottja, Ők pedig nem járulnak hozzá a költségekhez. 

Holczabauerné Kiss Erika falugondnok elmondta, hogy nem tud korábban elindulni, mint 9 

óra, amikor befejeződik az orvosi rendelés,  a gyógyszereket ki tudja váltani. 11 órára vissza 

kellene érni az ebédért, de  ilyen rövid idő alatt lehetetlen. Javasolja, hogy a 

közmeghallgatáson tájékoztassák az igénybevevőket, hogy ilyen probléma van. 

Stark Sándor polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a beszámoló 

elfogadását. 

Képviselőtestület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

66/2011.(XI.30.)Ökt.sz.           h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 

„Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat tevékenységéről” című 

előterjesztést elfogadta. 

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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5./ N a p i r e n d :  

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Monostorapáti Önkormányzattal közösen 

létrehozták „Közbiztonságért Alapítványt”. Veszprém Megyei Bíróság közölte, hogy az 

államháztartási törvény módosítása óta 2006. óta már nincs lehetőség közalapítvány 

létrehozására. Alapítványt is csak magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság hozhat létre. Javasolta 38/2011.(VIII.30.)Ökt.sz. határozatot 

visszavonni. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 4 igen szavazattal  meghozták az alábbi: 

67/2011.(XI.30.)Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestület Közbiztonsági 

Alapítvány létrehozása érdekében hozott 38/2011.(VIII.30.)Ökt.sz. 

határozatát visszavonja. 

Képviselőtestülete utasítja a körjegyzőt, hogy határozatot küldje 

meg a Veszprém Megyei Bíróság részére. 

Felelős: Takács Lászlóné  

          Körjegyző 

      Határidő: 2011. december 15. 

Takács Lászlóné körjegyző ismertette Fekete Ferenc levelét. Kifogásolja a szemétszállítási 

díj mértékét, el nem végzett munkáért nem hajlandó fizetni. 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy kötelező a közszolgáltatás, akinek nincs olyan 

mennyiségű szemete az kisebb kukát választhat.  Kérése nincs a testület fele, tájékoztatni 

fogja a lehetőségekről. 

Javasolta, hogy Ware Borbála és Ware Péter közös kuka használatára vonatkozó kérelemben 

is döntsenek. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás 519/2011. számú levelében közölte, hogy nincs lehetőség közös 

kuka használatára. Igazságosság, arányosság elvét úgy kívánták érvényesíteni, hogy lehetővé 

tették a 120, 80 és 60 literes edény választását. Javasolta kérelmüket elutasítani.  

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

68/2011.(XI.30.)Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete Ware Borbála 

és Ware Péter Hegyesd, Sátormapuszta 5.sz. alatti lakosok – közös 

kuka használatának lehetővé tétele – ügyében beadott kérelmét 

elutasítja.  
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A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, 

közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló 

5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.  

Arányosság, igazságosság  érdekében rendelet alapján biztosított 

különböző méretű edényzet használata.  

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről kérelmezőket 

értesítse. 

Felelős: Takács Lászlóné  

  körjegyző  

Határidő. 2011. december 15.  

Stark Sándor polgármester javasolta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

12/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet 29.§-a alapján az időseket közelgő karácsonyi 

ünnepek alkalmából támogatásban részesíteni. Egyedül állók részére 3000.-ft-ot, házaspárok 

részére pedig 5000.-ft-ot javasolt megállapítani. 

Képviselőtestület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

69/2011.(XI.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 12/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet 29.§-

a alapján az időseket közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából támogatásban 

részesíti.   

Egyedül állók              3000.-ft 

 Házaspárok pedig      5000.-ft összegben részesülnek. 

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

Felelős: Takács Lászlóné 

  körjegyző  

 

Határidő: 2011. december 15.  
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Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket nyilatkozzanak, módosítsák-e a 

kommunális adó mértékét, hisz megígérték, hogy a szemétszállítási díj lakosság által történő 

fizetése miatt csökkentik az adót. 10.000.-ft-ban  javasolta a mértéket meghatározni, 

egységesen. Egyedül állók is ezt az összeget fizetnék.  

 Képviselők a javaslattal egyetértettek és felkérték a körjegyzőt, hogy következő ülésre a 

rendelet tervezetet készítse elő. Testületi ülést 16 óra 45 perckor bezárta.  

 

     k.m.f.t 

 

 

        Stark Sándor       Takács Lászlóné 

        polgármester            körjegyző  

 


