Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd
Száma: 126-15/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 20-án
(kedden) 18 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
Helye: Polgármester Irodája Hegyesd
.
Jelen vannak:
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Somogyi Józsefné
Kovács Krisztián

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

körjegyző

Stark Sándor polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz 5 fő jelen van.
Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek
egyet, az fogadják el.
Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadták az alábbi
N a p i r e n d e t : 1./ Önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása.
Előadó:

Stark Sándor
Polgármester

2./ A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjáról szóló
rendelet elfogadása.
Előadó:

Stark Sándor
Polgármester

3./ Hegyesd község Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Stark Sándor
Polgármester
4./ A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról,
közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás
díjáról szóló rendelet módosítás, 2012. évi díj megállapítása.
Előadó: Stark Sándor
Polgármester

- 25./ 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása.
Előadó: Stark Sándor
Polgármester
6./Helyi adók elfogadása.
Előadó:

Stark Sándor
Polgármester

7./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmények
alapját képező 2012. évi célok megfogalmazása, a körjegyző
2011. évi teljesítményértékeléséről tájékoztatás.(szóbeli tájékoztatás)
Előadó: Stark Sándor
Polgármester
8./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Stark Sándor
Polgármester
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy képviselők írásban megkapták a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük, észrevételük van tegyék meg.
Kovács Krisztián képviselő azután érdeklődött, hogy miért vonták vissza a Közbiztonsági
Alapítványt?
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy változott a jogszabály és az önkormányzat nem
hozhat létre alapítványt, csak magánszemély, jogi személy, jogi személyiségű társaság.
Változnak az alapítvány működésének szabályai is, kettős könyvvitelt és könyvvizsgálót kell
alkalmazni, amelynek költségei lesznek.
Hegyesdért Alapítvány vezetőségét is újra kell választani, mivel többen szeretnének
lemondani, és Holczbauerné Kiss Erika sem lehet az alapítvány elnöke, mivel az
önkormányzat dolgozója. Több személlyel beszélt, ígéretet tettek arra, hogy elfogadják a
tisztséget, következő testületi ülésre előterjeszti a javaslatot.
Képviselők határozathozatal nélkül elfogadták a tájékoztatót.
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1./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a vízdíj
rendelet tervezetet, előterjesztésekkel együtt. 2011-ben a vízdíj 256-ft/m3 volt, 10-ft-tal
emelkedik, 2012-től 266.-ft/m3 lesz. Emelkedés mértéke 4 %.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy amióta beépítették
víznyomásfokozót
szétmennek a csövek a lakásokban, és a közterülten is. Azután érdeklődött, hogy nem-e
lehetne a viziközmű elkülönített számláján lévő pénzből a főgerinc vezetéket kicserélni?
Elmondta, hogy az ügyrendi bizottság a rendelet tervezeteket megtárgyalta, elfogadásukat
javasolja.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy addig amíg a bíróság nem dönt a pénz sorsáról,
addig nem lehet a pénzhez kifizetést eszközölni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
13/2011.(XII.23.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő
díjakról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a 2012. évi szennyvíz csatorna szolgáltatási
díjról szóló rendelet tervezetet, az előterjesztéssel szintén megkapták a képviselők.
Szolgáltatási díj emelkedés 4,2 %-os. Javasolta a rendeletet elfogadni.
Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
14/2011.(XII.23.) önkormányzati rendeletet
a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3./N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról
szóló rendelet tervezetet, az előterjesztéssel együtt írásban megkapták. Módosítást a bevételi
és kiadási oldalak változása tette szükségessé. A falugondnoki szolgálatnál az előíráshoz
képest 53 e ft.-tal többet költöttünk.
Kérte a képviselők véleményét.
Hozzászólás nem volt, ezért kérte a rendelet elfogadását.
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Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
15/2011.(XII.23.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadásáról szóló
2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetet, előterjesztéssel együtt
írásban megkapták. A 2012. évi díj 371-ft. lesz, jövőre még nem indul be az emelt szintű
szolgáltatás. Királyszentistváni telep újjáépítésére 100 millió forintot adott a kivitelező, 100
millió forintot pedig a vis-major keretből biztosítottak.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy alkotmánybírósági határozat alapján a
szolgáltatónak biztosítani kell az edényzetek közötti választási lehetőséget. Szolgáltató 2012évben 80 literes edényzetre tett ajánlatot nettó 306.-ft./ürítési díj összegben. A rendeletbe
javasolja ezt beépíteni. 2012-ben nem kell kukát vásárolni, a 120 literes edényzetet
használhatják azok, akik áttérnek a 80 literes mennyiségre.
Stark Sándor polgármester javasolta a rendeletet elfogadni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotat az alábbi:
16/2011.(XII.23.) önkormányzati rendeletet
a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás
biztosításáról és a közszolgáltatási díjáról szóló 5/2011.(IV.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetet, előterjesztéssel együtt
írásban megkapták. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.
Hozzászólás nem volt, ezért kérte a rendelet elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
17/2011.(XII.23.) önkormányzati rendeletet
a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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6./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy képviselők a rendelettervezetet, valamint az
előterjesztést írásban megkapták.
Elmondta, hogy a helyi adórendelet nem tartalmazhatja a központi szabályozást, ezért új
rendelet alkotására kerül sor, helyi adókat, a magánszemélyek kommunális adóját, valamint a
helyi iparűzési adót egy rendeletben szabályozzák.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Fekete Róbertné képviselő javasolta, hogy a kommunális adónál az egyedül állók
részesüljenek kedvezményben, 2000.ft.ot javasolt.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkották az
alábbi:
18/2011.(XII.23.) önkormányzati rendeletet
a helyi adókról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
7./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a köztisztviselők kiemelt céljairól szóló
előterjesztést írásban megkapták. Kérte a képviselők véleményét javaslatát. Vélemény javaslat
nem volt, ezért kérte a célok határozattal történő elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
70/2011.(XII.20.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség
köztisztviselői tekintetében 2012. évre a következő kiemelt
teljesítménycélokat állapítja meg:
Az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott gazdasági célok
megvalósítása, az éves költségvetési irányelveknek való megfelelés,
kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati
beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok
felkutatása, hatékony kihasználása, a célok törvényes és gazdaságos
megvalósítása.
Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális
felhasználása és a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb
felhasználásának megvalósítása, adóhátralékok behajtása.
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A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez
kapcsolódó alternatívák kidolgozása, eredményességének elősegítése, a
meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény alapelveinek betartása, a vonatkozó szakmai
szabályok figyelembe vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása,
fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása.
Az önkormányzati és hatósági munkát meghatározó jogszabályi változások
folyamatos figyelemmel kísérése, elsajátítása.
A hatósági és önkormányzati munka, valamint az ügyfél tájékoztatás
színvonalának és hatékonyságának folyamatos javítása, fejlesztése
önképzéssel, ellenőrzéssel.
A szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás kiépítése, leghatékonyabb
munkavégzésre való törekvés.
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben és
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alkalmazása, a közérdekű és
közérdekből nyilvántartott adatok közzététele, megismerésük biztosítása.
Jelen célok alapján a képviselőtestület
gondoskodjon a körjegyzőre vonatkozó
meghatározásáról.

felkéri a polgármestert
teljesítménykövetelmények

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy az
egyéni
teljesítménykövetelményeket a köztisztviselők részére állapítsa meg.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2012. január 15.
(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Stark Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket Takács Lászlóné körjegyző
2011.évi teljesítmény értékeléséről. Munkáját kiválónak értékeleik székhely polgármesterrel
együtt, ismertette az értékelést. Kérte a képviselőket, hogy a tájékoztatást szíveskedjenek
tudomásul
venni.
Képviselők
határozathozatal nélkül
tudomásul
vették a
teljesítményértékelésről szóló tájékoztatót.
8./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Nyirád település csatlakozott a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társuláshoz. A változást át kellett vezetni a társulási
megállapodáson. Kérte a társulási megállapodás elfogadását.
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Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
71/2011.(XII.20.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Település Önkormányzat Képviselő-testülete a
2004. évi CVII. törvény 1. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján,
(9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás foglaltak alapján
dönt Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodás módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról.
Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag települése a
többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan 2011.
július 13-án hatályba lépett Társulási Megállapodást 2012. január 1.
napjával módosítja és kiegészíti az alábbiak szerint:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 4. pontjában
meghatározott 1. számú melléklet helyébe jelen előterjesztés 1.
számú melléklete lép.
I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 13. pontjában
meghatározott 4. számú melléklet jelen előterjesztés 2. számú
mellékletével egészül ki.
IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE
fejezet Mikro-körzeti bizottság alcím 2. pontjában meghatározott 3.
számú melléklet helyébe jelen előterjesztés 3. számú melléklete
lép.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a
szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Stark Sándor
polgármester
Határidő: azonnal
(társulási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy elkészült a buszváró helyiség, és a kocsi beálló.
A aljzat készítése áthúzódik a következő év január 31-ig. A kocsi beálló oldalát be kellene
borítani OSB. lappal, mivel behordja a szél a havat. Anyagköltség kb. 100 e ft. Kérdezte a
képviselőket, hogy elvégeztessék-e a munkát.
Képviselők határozathozatal nélkül javasolták a munka elvégzését, a költségvetésbe
biztosított keretből.
Polgármester testületi ülést 19 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.t.
Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

