Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296 Hegyesd, Zrínyi u.1.
Tel: 87/435-038.
Száma: 120-4/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. március 29-én
(pénteken) 19 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.
Jelen vannak: Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Somogyi Józsefné

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Takács Lászlóné

jegyző

Stark Sándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, hisz 4 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a
képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az
alábbi:
N a p i r e n d e t : 1./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési
döntésével kapcsolatos támogatási igény.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
2./Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási
ellátási megállapodások jóváhagyása.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
3./ Vegyes, aktuális ügyek.

feladat-

Előadó: Stark Sándor
polgármester
1./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a kistérség megszűnik, elmúlt évben döntöttek
arról, hogy közösen kívánják megoldani a feladatokat. Kistérség megszűnésével együtt,
feleslegessé válik a munkaszervezet, ezért létszámleépítésre kerül sor. A létszámleépítés
költségeinek 50 %-ára támogatást lehet leigényelni, a társulásban lévő önkormányzatoknak
nyilatkozni kell, hogy a leépítésre kerülők továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az
önkormányzatnál, és intézményeinél. Az önkormányzatoknak meg kell előlegezni a
költségeket.
Kérte a képviselők véleményét.
Imre Gabriella alpolgármester soknak találja a létszámcsökkentés településre jutó összegét.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a létszámcsökkentés teljes összege 7.768.404 ft.
mely tartalmazza 5 fő felmentési idejének és végkielégítésének költségeit. A költségeket meg
kell előlegezni, mivel a végkielégítést utolsó munkanapon ki kell adni. Pályázat alapján
visszaigényelhető 6.757.492-ft.
Stark Sándor
elfogadását.

polgármester javasolta az előterjesztés mellékletét képező határozat

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
10/2013.(III.29.)önkormányzati határozatot
Tapolca És Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként
Hegyesd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete határozott arról, hogy az
igénylő fenntartói körén belül - a társulás intézményénél és munkaszervezeténél
– a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Társulás intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti
tervezhető létszám-és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata
függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012.november
20.napjával – döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett
foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának
megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi
munkakörökben:
Munkaszervezetnél: Munkaszervezet vezető
1 fő

Területfejlesztési ügyintéző
Gépjárművezető
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál:
Gépjárművezető

1 fő
1 fő
2 fő

Hegyesd
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a
törvényes előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja.
Felelős: Stark Sándor Polgármester
Határidő: 2013.április 5.
2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társuláson belül közösen oldják meg a társulási feladatokat. Ilyen a központi háziorvosi
ügyelet, belső ellenőrzés, irodaépület üzemeltetése, szociális feladatok ellátása, a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek biztosítása. Az orvosi ügyeletért 58+4ft/lakos/hó, belső ellenőrzésért 395.-ft/lakos, irodaépület üzemeltetéséért 160.000.ft./település , létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntések miatt 365.000.-ft/település, szociális
feladatok ellátásáért 250.-ft/lakos összeget kell fizetni az önkormányzatokat. A tagdíj
változatlanul 150.-ft/lakos. Ezeket az összegeket a társulás elnöke akkor közölte, amikor már
elfogadták a költségvetést. A számlákat küldték, de addig nem lehet kiegyenlíteni, amíg nincs
testületi döntés.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a központi háziorvosi ügyeletre terveztek költséget,
de a többi kiadással nem számoltak. Létszámcsökkentésre beadott pályázat alapján a kiadások
50 %-a megtérül.
Stark Sándor polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolta elfogadni a határozat tervezetet.
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
11/2013.(III.29.)önkormányzati határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás feladatellátás
szabályozottsága és finanszírozása érdekében a mellékletben előterjesztett
- a központi háziorvosi ügyelet finanszírozására
- belső ellenőrzési feladatok finanszírozására
- az irodaépület üzemeltetésére
- a szociális alapellátási feladatok finanszírozása
- a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére
vonatkozó megállapodásokat jóváhagyja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások
aláírására.
Képviselő-testület a feladatellátáshoz szükséges fedezetet a 2013. évi
költségvetéséből biztosítja. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
számlák kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Stark Sándor polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013. április 10. és folyamatos
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy társulási megállapodásokat 2013. június 30-ig
felül kell vizsgálni. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás is átalakul, elkészült
a társulás megállapodás tervezet, mivel a tervezetet a társulás még nem fogadta el, később
tudják a társulás megállapodást megtárgyalni. Legkésőbb 2013. április 14-ig meg kell küldeni
az elfogadásról szóló határozatot, mert ellenkező esetben II. félévre nem lesz támogatása a
társulásnak.
Polgármester ismertette ifj.Adrián Istvánné Hegyesd, Petőfi u.14.sz.alatti lakos lemondó
nyilatkozatát. A jövőben nem kíván részt venni a Hegyesdért Közalapítvány Felügyelő
Bizottságának munkájában.
Kérte a képviselőket fogadják el lemondását.
Képviselő-testület egyhangúlag,4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
12/2013.(III.29.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete „Hegyesdért”
Közalapítvány alapítója megtárgyalta ifj.Adrián Istvánné
Hegyesd, Petőfi u.14.sz. alatti lakos bejelentését, tudomásul veszi,
hogy 2013. április 15-től nem kíván részt venni az közalapítvány
Felügyelő Bizottság munkájában.
Képviselő-testület megköszöni eddig végzett tevékenységét.
Képviselő-testület utasítja jegyzőt, hogy változás alapító okiraton
történő átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013. április 30.
Stark Sándor polgármester javasolta a felügyelő bizottságba ifj.Domonkos Istvánné
Hegyesd, Zrínyi u.4.sz. alatti lakost megválasztani.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:

13/2013.(III.29.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hegyesdért”
Közalapítvány alapítója ifj.Domonkos Istvánné Hegyesd, Zrínyi u.4/A.sz.
alatti lakost a Felügyelő Bizottság tagjának 2013. április 15. napjával
megválasztja.
Képviselő-testület utasítja jegyzőt, hogy változás alapító okiraton történő
átvezetéséről gondoskodjon. Az okiratot küldje meg a Veszprémi
Törvényszék részére.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013. április 30.

Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19,30
órakor bezárta.

k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

