Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd
Száma: 272-4/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én
(szerdán) 18 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
Helye: Polgármester Irodája Hegyesd
.
Jelen vannak:
Stark Sándor
Imre Gabriella
Somogyi Józsefné
Kovács Krisztián

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Somogyi Józsefné

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, azt fogadják el.
Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t : 1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
zárszámadásáról.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
2./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
Napirend előtt:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a lejárt
határidejű határozatokról átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatót. Kiegészítésként elmondta, hogy 2012. április 18-án körbe
járták a települést, a szennyvízhálózat garanciája 2013.-ban lejár.
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Petőfi u.14.sz. előtt akna-fedlapot nem lehet teljesen lecsukni, Petőfi u.34.sz. előtt aknagallért
javítani kell, Petőfi u.36.sz. tisztítóaknát kotorni kell, kamerás vizsgálat szükséges, Zrínyi
u.19.sz. után nyomvonalsüllyedés van, Zrínyi u.20.sz. előtt az akna mellett aszfaltjavítás
szükséges.
Mai nap volt a kistérségi ülés, valamint a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság közgyűlése,
ahol elfogadásra került a 2011. évi költségvetési zárszámadás. Tűzoltóságnál meghatározták a
2012. évi hozzájárulás mértékét, ami lakosonként 400.-ft. Tűzoltóság 2012. évi költségvetése
39.730 e ft.
Kérte a képviselők hozzászólását.
Hozzászólás, kérdés nem volt, ezért a tájékoztatót a képviselők határozathozatal nélkül
elfogadták.
1./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló zárszámadást. Bevétel elmaradás az adóknál
van, a felszámolás alatt lévő cég miatt. Kérte a képviselők véleményét.
Imre Gabriella alpolgármester azután érdeklődött, hogy a kultúrház bérbe adásából befolyt
959 e ft. a művészeti napok alatti szobakiadásból származik?
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az Alexandra Kiadó bérelte a helyiségeket a
művészeti napok alkalmával.
Kérte a zárszámadás elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
7/2012.(IV.30.)önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzati törvény alapján a
polgármesternek éves ellenőrzésről jelentést kell adni a zárszámadási rendelettervezettel
egyidejűleg. Az önkormányzatnál és intézményeinél a belső ellenőrzést a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás látta el. Ismertette a határozati javaslatot, és kérte a
beszámoló elfogadását.
Imre Gabriella alpolgármester kérdezte, hogy az ellenőrzések hasznosak-e?
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Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy hasznosnak ítéli az ellenőrzéseket, amennyiben
a munka során hiányosságokat tapasztalnak, azt korrigálni tudják. Elmúlt évben ellenőrizték a
szociális normatíva visszaigénylésének szabályosságát, hibát nem találtak.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
12/2012.(IV.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
2011. évre vonatkozó ellenőrzési, és összefoglaló ellenőrzési
jelentését Hegyesd község Önkormányzata és a felügyelete alá
tartozó költségvetési szervekre vonatkozólag, a beszámolót elfogadja.
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési tervet el kell fogadni az
önkormányzatnak. Nem lesz olyan beruházás, ami miatt a közbeszerzési eljárást le kellene
folytatni.
Javasolta az előterjesztést elfogadni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
13/2012.(IV.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évben
nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Stark Sándor polgármester ismertette a Veszprémi Bányakapitányság levelét.
Figyelmeztették az önkormányzatot, hogy mielőbb készíttesse el a hatályos bányaműszaki
üzemi tervet. Amennyiben a terv nem készül el, akár 10 millió forint bírságot is kiszabhatnak.
Több éve szeretnék a bányát bezárni, elkészült a bányabezárási terv, de a környezetvédelmi
hatóság nem fogadja el. Bányakapitányság javasolta, hogy a jelenlegi állapotról kell
készíttetni egy tervet és azt benyújtani.
A bánya műszaki ellenőre Lente Miklós volt, aki vállalja a terv elkészítését. Javasolta a
tervezési díjat bruttó 200 e ft-ban meghatározni.
Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
14/2012.(IV.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
„Vento” Bt. (ügyvezető: Lente Miklós) Tapolca, Bacsó Béla út 27.
Hegyesd Önkormányzat tulajdonát képező Hegyesd 043/1. hrszalatt lévő „Hegyesd I. dolomit” megjelölésű bányaüzem műszaki
üzemi tervének elkészítésével.
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Képviselő-testület megbízási díjat: bruttó 200.000.-ft-ban
állapítja meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására, és a tervezési díj kiegyenlítésére.
Felelős: Stark Sándor
polgármester
Határidő: 2012. június 30.
Stark Sándor polgármester ismertette Villanova Group Kft. képviselőjének Kocsi Tamás
Endre budapesti lakosnak a kérelmét. Kérte Hegyesd 054/10. hrsz-u ingatlan belterületbe
csatolása érdekében a helyi építési szabályzat módosítását. Az ingatlan tulajdonosa Csatári
Adrien több alkalommal kérte a módosítást, a költségek viselésére vonatkozó megállapodást
el is készítettük, de a tervezési díjat nem utalták át az önkormányzat számlájára.
Most is akkor van lehetőség a módosításra, ha a költségeket átutalják az önkormányzat
számlájára, az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a költségek viselését.
Kértek árajánlatot a tervezésre vonatkozólag, a Város és Ház Bt. Budapest ajánlata: 890.000.ft. + 27 %-os ÁFA összesen: 1.130.300.-ft. A tervezési díj nem tartalmazza az esetleges
szükséges környezeti értékelés díját, valamint az örökségvédelmi hatástanulmány
készítésének díjat, amennyiben ezeket a környezetvédelmi felügyelőség, illetve a kulturális
örökségvédelmi hivatal kéri.
Kérte a képviselők véleményét.
Fekete Róbertné képviselő abban az esetben javasolta a kérelmet támogatni, hogy a
költségeket egy összegben az önkormányzat számlájára utalják.
Képviselők egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták az alábbi:
15/2012.(IV.25.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzatának Képviselőtestülete Villanova
Group Kft. (8296 Hegyesd, Petőfi utca 054/10. hrsz. ügyvezető:
Kocsis Tamás Endre) Hegyesd 054/10. hrsz-u ingat belterületbe
csatolása érdekében település rendezési terv módosítására
vonatkozó kérelmét abban az esetben támogatja, ha kérelmező a
tervezési díj költségét: 890.000.-ft. + 27 %-os ÁFA összegét
240.300.-ft. összesen: 1.130.300.-ft. összeget Hegyesd
Önkormányzat számlájára utalja egy összegben 2012.május 15-ig
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A tervezési díj nem tartalmazza az esetleges szükséges környezeti
értékelés díját, valamint az örökségvédelmi hatástanulmány
készítésének díjat, amennyiben ezeket a környezetvédelmi
felügyelőség, illetve a kulturális örökségvédelmi hivatal kéri.
Ezen költség is kérelmezőket terheli.
Képviselőtestület anyagi helyzete nem teszi lehetővé a tervezési
díj megelőlegezését, fedezet nélküli kötelezettség vállalást.
Tervezési díj megérkezését követően tervezőnél a munkát
megrendelik.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről kérelmezőt
értesítse, költségek viselésére vonatkozó megállapodást készítse
el.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2012. május 5.
2012. május 30.
Stark Sándor polgármester javasolta a Város és Ház Bt. megbízni a tervezési feladatok
ellátásával, abban az esetben ha kérelmező a költségeket egy összegben átutalják az
önkormányzat számlája.
Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi:
16/2012.(IV.25.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Hegyesd
települési rendezési terv módosításával megbízza Város és Ház
Építőipari Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t
1143.Budapest, Gizella utca 24-26.
Képviselő-testület a bruttó 1.130.300.-ft. ajánlatot
elfogadja,tervezési díjat a tervezési szerződésben foglaltaknak
megfelelően átutalja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a
tervezési szerződést aláírja azt követően, ha az önkormányzat
számlájára megérkezik a kérelmezőtől a tervezési díj.
Felelős: Stark Sándor
polgármester

Határidő: Tervezési díj megérkezését követő nap.
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Imre Gabriella alpolgármester javasolta a következő testületi ülésre meghívni a
falugondnokot, valamint Horváth Ágnest, tisztázni kellene az újságcikkben megjelenteket.

Stark Sándor polgármester kérte a körjegyzőt, hogy az ülésre hozza el a tevékenységi
naplót.
Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19 órakor bezárta.

k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

