Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd
Száma: 272-7/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 1-én
(szerdán) 18 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
Bakler Zoltán
Molnár Tibor
Sztrik Gábor
Holczbauerné Kiss Erika

körjegyző
r.főhadnagy
r.ftzs
r.ftőm.
falugondnok

Stark Sándor polgármester köszöntötte a jelenlévőket, külön köszöntötte a
rendőrkapitányság munkatársait, megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz mind az 5
fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.
Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t : 1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor
körzeti megbízott
2./ Beszámoló az egészségügyi helyzetéről.
Előadó: dr. Piedl Endre
háziorvos
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 közrend,
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. Felkérte Molnár Tibor körzeti megbízottat,
amennyiben kiegészítése van tegye meg.
Molnár Tibor körzeti megbízott megköszönte a felkérést a beszámoló elkészítésére.
Igyekezett számot adni a tevékenységről. Ebben az évben nem volt bűncselekmény, tavaly 2
bűneset volt. Hegyesdre nem jellemző a bűncselekmény elkövetése, bányában a tiltott
fürdőzés megoldódott, amióta a horgászegyesület hasznosítja bányatavat. Közlekedési baleset
nem jellemző. Megköszönte a támogatást, amit a szolgálati járművének felújításához biztosít
az önkormányzat.
Bakler Zoltán tapolcai rendőrkapitányság munkatársa szintén megköszönte a körzeti
megbízottnak nyújtott támogatást. Jó a település közbiztonsági helyzete, ez betudható annak
is, hogy a körzeti megbízott a településen lakik. A rendőrkapitányság létszáma alacsony, 55
településen látnak el feladatokat, javul a helyzet, ha 13 végzős itt helyezkedik el. Több
megélhetési bűncselekmény van, április 15-ig 200 volt a lopások száma, sok idős embert is
rajta érnek a lopáson. A körzeti megbízott munkájával elégedett, megköszöni a munkáját.
Stark Sándor polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a beszámoló
elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
26/2012.(VIII.1.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről”
című előterjesztést elfogadja.
Képviselő-testülete megköszöni Molnár Tibor körzeti
megbízott munkáját.
Testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatot küldje meg
a Tapolcai Rendőrkapitányság részére.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő. 2012. augusztus 17.

(beszámoló a jkv. mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az egészségügy
helyzetéről készült előterjesztést. A háziorvos elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a
testületi ülésen.
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Kérte a képviselő véleményét, hozzászólását. Észrevétel nem volt, ezért javasolta az
előterjesztést elfogadni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
27/2012.(VIII.1.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Beszámoló az egészségügy helyzetéről”
című előterjesztést elfogadja.

(beszámoló a jkv. mellékletét képezi)
3./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester ismertette a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság levelét,
melyben kérték a képviselő-testület támogató nyilatkozatát Rausz István r. alezredes Tapolcai
Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörében történő betöltéséhez.
Javasolta a támogatás megadását. Képviselők személyesen is megismerhették Rausz István
mb. rendőrkapitányt.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
28/2012.(VIII.1.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd
község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXVI. törvény 8.§ (2) bekezdése
alapján támogatja Rausz István r. alezredes Tapolcai
Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének történő kinevezését.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, erről szóló döntést a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére küldje meg.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő. 2012. augusztus 17.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás javasolta azon határozat visszavonását, amivel támogatták Nyirád Önkormányzat
kistérséghez történő csatlakozását. Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
71/2011.(XII.20.)Ökt.sz. határozatával döntött ez ügyben. Kérték felhatalmazó levél
megküldését is, hogy inkasszót nyújthassanak be, ha az önkormányzat nem fizet. A
kistérségek 2012. december 31-el megszűnnek, ezért nem tartja indokoltnak a felhatalmazó
levél megküldését, az önkormányzat tagsággal járó befizetési kötelezettségének ez idáig és
ezután is eleget tesz.
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Stark Sándor polgármester megköszönte a tájékoztatást, és kérte a képviselőket, aki
egyetért a javaslattal kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
29/2012.(VIII.1.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
visszavonja a 71/2012.(XII.20.)Ökt.sz. határozatát, mellyel
elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását az erre
vonatkozó 71/2011.(XI.30.)T.K.T.számú határozat alapján.
A kistérségek 2012. december 31-el megszűnnek, ezért nem
tartja indokoltnak felhatalmazó levél kiállítását, megküldését.
Önkormányzat tagsággal járó befizetési kötelezettségének ez
idáig és ezután is eleget tesz.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatot a
társulás részére küldje meg.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2012. augusztus 17.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a kultúrház, orvosi rendelő, ravatalozó
érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatát el kell végeztetni, mivel lejárt a dokumentáció
határideje. 3 ajánlatot kértek, az A-laska Hungária Kft. Tapolca összesen: bruttó 70.485.-ft,ot
Török István monostorapáti vállalkozó bruttó 90.000.-ft-ot, Szabó Zsolt monostorapáti
vállalkozó bruttó 60.500.-ft-ot jelölt meg árajánlatként. Javasolta Szabó Zsolt vállalkozót
megbízni az érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálattal.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
30/2012.(VIII.1.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonát képező Kultúrház,
Hegyesd, Petőfi u.19. orvosi rendelő Hegyesd, Zrínyi u.1.és
Ravatalozó Hegyesd, Zrínyi utca épületek érintésvédelmi, és
szabványossági felülvizsgálatával megbízza Szabó Zsolt
villanyszerelő mestert, Monostorapáti, Arany J.u.31.sz. alatti
vállalkozót.
Felülvizsgálat díját: bruttó 60.500.-ft-ban határozzák meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására, és a munkadíj kifizetésére.
Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 15.
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Stark Sándor polgármester ismertette Holczbauerné Kiss Erika falugondnok kérelmét.
Kérte kártérítési ügyének felülvizsgálatát.
Holczbauerné Kiss Erika falugondnok elmondta, hogy soknak találja az autó felújítására
meghatározott összeget, érdeklődött, hogy olcsóbb megoldás is lehetséges. Páhi Tamás
Tapolca, Stadion utcai vállalkozó 50.000.-ft-ért megoldja a javítást, elemek cseréjére nem
kerül sor, a hibákat ki lehet javítani.
Stark Sándor polgármester elmondta, amikor bekövetkezett a kutya által okozott kár, akkor
a falugondnokkal, és Kovács Krisztián képviselővel több karosszéria szerelőt megkerestek, és
ez alapján döntött a képviselő-testület.
Kovács Krisztián képviselő elmondta, hogy van egy beszállító cég, aki 14.000.-ft-ért
biztosítja az alkatrész elemet, de az fekete, és le kell fényezni. Véleménye szerint a régi
elemet ki lehet javítani.
Imre Gabriella alpolgármester azután érdeklődött, hogy a kutya által okozott rágás ki lesz
gittelve, nem tudja, hogy mennyire lesz ez jó?
Kovács Krisztián képviselő véleménye szerint nem szokott probléma lenni a javítással,
látványban jó lesz.
Fekete Róbertné képviselő véleménye szerint félő, hogy csak össze lesz vágva a munka, ha
nem lesz jó akkor ki kell cserélni az elemet.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy volt egy testületi döntés, azt megküldték a
vállalkozónak, az iratokat be kellett volna vinni, de mivel arra nem került sor, a munkát nem
végezték el. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy ne kártérítést fizessen a falugondnok,
hanem a munkát végeztesse el, akkor vissza kell vonni a 22/2012.(VI.5.)Ökt.sz. határozatot.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozat visszavonásával kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
31/2012.(VIII.1.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
22/2012.(VI.5.)Ökt.sz. határozatát visszavonja.
Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező LMV138 frsz-u Ford Transit Kombi személygépkocsiban Hoczbauerné Kiss Erika falugondnok által - okozott kárért nem
kártérítést fizet, falugondnok vállalja, hogy az autó javíttatását
2012. augusztus 31-ig elvégezteti szakemberrel.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről a
falugondnokot tájékoztassa.
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Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő. 2012. augusztus 17.

Stark Sándor polgármester ismertette a végleges falunapi programot.
Kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése, javaslata van tegye meg.
Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy mind a faluzászló, mind az EU-s zászló
elhasználódott, rendelni kell helyette.
Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselő megjelentését, és az ülést 19 óra 30
perckor bezárta.

k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

