
Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. 
Tel: 87/435-038. 

 

Száma: 120-6/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 24-én  

   (szerdán) 18  órakor megtartott rendes    nyilvános  üléséről. 

 

Helye:  Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.   

 

Jelen vannak: Stark Sándor    polgármester 

   Imre Gabriella            alpolgármester  

   Fekete Róbertné         képviselő 

                         Kovács Krisztián       képviselő 

 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 mind az 5  képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte 

a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta  az 

alábbi: 

 

Napirendet:       1./ Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati  

                                 rendelete az önkormányzat  2012. évi költségvetésének  zárszámadásáról.   

 

                                  Előadó:  Stark Sándor      

                  polgármester  

 

                            2./ Hegyesd község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója.  

 

            Előadó:  Stark Sándor     

       polgármester  

 

       3./ Hegyesd  község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi   

                                 feladatainak átfogó értékelése.   

 

                                  Előadó:  Stark Sándor     
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       polgármester  

      4./ Vegyes, aktuális ügyek. 

             Előadó:  Stark Sándor     

                   polgármester 

 

Napirend előtt: 
 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Kérte a képviselők véleményét, 

hozzászólását. 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a tájékoztatót a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta. 

 

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat vagyona 2012. december 31-

én 113.695 e ft volt, a vagyoncsökkenés  4705 e ft. Az önkormányzat pénzmaradvánnyal zárt. 

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

 

Fekete Róbertné képviselő javasolta elfogadni a zárszámadást, hisz lezárt évről van szó. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a zárszámadás elfogadását.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta a zárszámadást, és megalkotta az 

alábbi: 

 

3/2013.(IV.30.) önkormányzati r e n d e l e t e t  
 

    az önkormányzat 20102. évi költségvetés végrehajtásáról. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  

 

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 2014. évi 

költségvetési koncepciót. Koncepció a fejlesztési irányokat határozza meg, törekedni kell a 

takarékos gazdálkodásra, és a bevételek növelésére. 

Kérte a képviselők kérdését, hozzászólását. 

 

Imre Gabriella alpolgármester javasolta a koncepciót elfogadni, a költségvetési számok 

még nem ismertek. 

 

Stark Sándor polgármester megköszönte a hozzászólást, és kérte a koncepció elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

22/2013.(IV.24.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  
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Hegyesd    község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi 

költségvetési koncepciót elfogadja. 

 

A 2014. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott 

jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott 

célok figyelembevételével. 

 

  1. A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 

 

  2.A költségvetési szerveink működési kiadásainak biztosítása  

     mellett rendívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell  

     valamennyiüket ösztönözni!  

 

  3.Az intézményi ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni  

     szükséges. 

 

      Felelős:    Stark Sándor    polgármester  

                Takács Lászlóné jegyző 

      Határidő: Azonnal. 

 

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

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a gyermekvédelmi törvény előírja, hogy az 

önkormányzatnak átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról. Írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Gyermekjóléti feladatokat 

Varga Lajosné látja el, aki rendszeresen fogadóórát tart a településen. Községben nincs 

veszélyeztetett család, gyermek.  

Kérte a képviselők hozzászólását. 

Hozzászólás, kérdés nem volt, ezért javasolta a beszámoló mellékletét képező határozat 

elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

23/2013.(IV.24.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  
 

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról készített értékelést. 

 

Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést tudomásul vette, azt 

elfogadja és úgy határozott, hogy lehetőségeitől függően mindent elkövet a 

feladatellátás szinten tartása érdekében. 

 

Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalához (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 

 

Felelős: Stark Sándor    polgármester 

 

Határidő: 2013. május 31. 
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4./ N a p i r e n d :  
 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a hóolvadás , és  esőzés alkalmával a 062 hrsz-u 

csatornában feltorlódott a víz, mivel a 65/7. hrsz-u ingatlanon létesített látványtó vízellátása 

érdekében megépített duzzasztó műtárgy felfogta a vizet.  

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy több éve nem tudnak érvényt szerezni annak, hogy a 

műtárgyat elbontsák. A Balaton-felvidéki Monostori Pince Kft. 2002-ben vízjogi létesítési 

engedélyt kapott a tó megépítésére, de az építés során eltértek az engedélytől. Több 

alkalommal jelezte a problémát, a helyszínt is megtekintették a Közép-dunántúli 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, de nem történt semmi. 

 

Stark Sándor polgármester javasolta a képviselőknek, hogy hozzanak egy határozatot arról, 

hogy a 062 hrsz-u csatornán létesített műtárgyat bontassa el a vízügyi hatóság. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

24/2013.(IV.24.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t   
 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Közép-dunántúli 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, hogy Hegyesd 65/7. hrsz-u 

ingatlan tulajdonosát kötelezze a Hegyesd 062 hrsz-u csatornán megépített 

műtárgy elbontására. A műtárgy megépítésével a csatorna nem képes a 

megnövekedett vízhozamot károkozás nélkül elvezetni. 

 

Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a 

vízügyi hatóságnak intézkedés céljából. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  

  jegyző 

 

Határidő. 2013. május 31.  

 

Stark Sándor polgármester javasolta, hogy a falunapot augusztus 10-én tartsák meg. 

Képviselők egyetértettek az időponttal és felhatalmazták a polgármester a szervezésre. 

Kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése van tegye meg. 

 

Fekete Róbertné képviselő javasolta, hogy a temetőt kerítsék be, mivel a vadak sok kárt 

okoznak. 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy megnézik a helyszínt milyen megoldás 

lehetséges. 

Megköszönte a képviselők megjelentését és az ülést 19 órakor bezárta  

 

     k.m.f.t. 

 

 

 Stark Sándor        Takács Lászlóné 

 polgármester                          jegyző  


