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Takács Lászlóné
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Stark Sándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, képviselőket. Külön köszöntötte a tapolcai
rendőrkapitányság képviselőit Horváth József osztályvezetőt, valamint a körzeti megbízottat
Molnár Tibort. 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, 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az
alábbi:
Napirendet:

1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Molnár Tibor
körzeti megbízott

2./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
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
van szóbeli kiegészítése tegye meg.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy a település bűnügyileg nem fertőzött. Egy
közrendvédelmi bűncselekmény történt, 7301-es úton közlekedő autóról leesett egy tárgy, ami
balesetet okozott. Elmúlt évben volt egy boltbetörés, elfogadták az elkövetőt.
Köszönte az önkormányzat támogatását, az idei évben még nem használtak fel a megállapított
összegből.
Horváth József rendőr százados köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy 2013. februártól Ő a
Közrendvédelmi Osztály vezetője. Tisztában van a település helyzetével, előtte a Badacsonytomaji
Rendőrőrs parancsnoka volt. A település jó helyzetben lévő település, mivel a községben él a körzeti
megbízott. Nyugodtnak mondható a település, néha a halastónál van betévedő ember. A
rendőrkapitányságnak a létszám hiánya miatt be kell osztani a járőr szolgálatba a körzeti
megbízottakat. A körzeti megbízott egy kapocs a lakosság és a rendőrség között. Mindenkinek oda
kell figyelni a másikra, pontos információkat várnak a lakosságtól. Bármikor betévedhetnek a
községbe a bűnözök és elkövethetnek betöréseket.
Igazgatásrendészeti tevékenységük a fegyvertartási engedély ellenőrzése. Közlekedés rendészeti
szempontból jó helyzetben van a község, kivéve a murva szállítás, gyorshajtás nincs.
Legveszélyesebb út a 73-as és 81-es főút. Kéri a jelenlévőket, amennyiben gyanús autót látnak a
településen, hívják fel a 112-es számot, akkor tudnak intézkedni.
Stark Sándor polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte a képviselők véleményét,
észrevételét.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy amióta a bányatavat a horgász egyesület üzemeltet ritkán
fordul elő tiltott fürdőzés. Főleg a művészeti napok alatt tapasztalták azt, hogy idegenek a
bányatóba fürödnek. Körzeti megbízott több alkalommal végzett ellenőrzést, és a fürdőzőket
elküldte.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket fogadják el a beszámolót. Képviselő-testülete
egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
25/2013.(VI.19.)Ökt.sz.

Ha tározatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a
közrend, közbiztonság helyzetéről” szóló előterjesztést elfogadta.

(Előterjesztést a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester: elmondta, hogy minden társulási megállapodást, aminek az
önkormányzat tagja, június 30-ig felül kell vizsgálni. Ennek megfelelően az Észak-Balatoni Térség
Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását is el kell végezni, a társulás elkészítette a módosításra vonatkozó
határozati javaslat tervezetét, amit a képviselők megkaptak. Tájékoztatásul elmondta, hgoy
Badacsonytomaj Önkormányzat Polgármestere javasolta, hogy ne fogadják el a társulási
megállapodást. Véleménye szerint a társulásban résztvevő 150 település véleménye mellett Hegyesd
döntése nem sokat számít. A díjat a miniszter javaslatára állapítják meg, átalakul a hulladékszállítás
rendszere, díja. Javasolta ezért a társulási megállapodást elfogadni.
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
26/2013. (VI. 19.) Ökt. számú határozatot
Hegyesd
község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
a Társulási Tanács 13/2013. (IV.26.) ÉBRSZHK-TT
határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja.
Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Alapító Okirata hatályát veszti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó
határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak
megküldje.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lépő, a
módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást aláírja.
Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és
Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását is módosítani kell. A társulási
megállapodás III. fejezeténél a jogszabály változások átvezetése történt meg, a társulás pénzügyi
feladatait a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, VI. fejezetnél a
díjpolitikánál figyelembe vették a rezsicsökkentésről szóló jogszabályt. Javasolta a társulási
megállapodás elfogadását.
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:

27/2013. (VI. 19.) Ökt. számú határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési - és Kezelési Önkormányzati Társulás
Tanácsának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Starkk Sándor polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy a Kapolcsi Óvoda 2013. augusztus 31-el megszűnik. Egy
óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűnik. A felmentéssel járó
költségek 75 %-át visszaigényelheti Kapolcs és Vigántpetend Önkormányzat. A Magyar
Államkincstár tájékoztatása alapján a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatoknak
határozatot kell arról hozni, hogy a megszűnő kapolcsi óvodában dolgozókat az önkormányzat nem
tudja átvenni, mert nincs náluk üres álláshely. Kérte, hogy támogassák a pályázat benyújtását, és a
szükséges nyilatkozat megtételét.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket a határozat meghozatalára.
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
28/2013. (VI. 19.) Ökt. számú határozatot
1. Hegyesd
község Önkormányzata Képviselő-testülete , mint a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója támogatja azt,
hogy Kapolcs és Vigántpetend községek Önkormányzata Képviselő-testülete
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény 3. számú mellékletének 6. pontja, valamint a települési
önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeiről szóló 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtson
be a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló –
álláshely megszüntetéssel összefüggő – létszámcsökkentést eredményező
döntése miatti pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez.
2. Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy fenntartói körén belül hogy az önkormányzat
költségvetési szerveinél és a önkormányzat hivatalánál a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy
a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál

a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy erről Kapolcs és
Vigántpetend községek polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Stark Sándor polgármester elmondta a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája
megküldte a Nemzeti Művelődési Intézet levelét, melyben felhívták a figyelmet a 114/2013.(IV.16.)
Kormányrendeletre. Az önkormányzatnak a rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül
döntést kell hozni, hogy kíván-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. Nem lehet
tudni, hogy az értéktár milyen kötelezettséget jelent az önkormányzatnak, ezért egyenlőre nem
javasolja annak létrehozását.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
29/2013.(VI.19.)Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 114/2013.(IV.16.Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem kíván helyi
értéktárat létrehozni.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnökét tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013. július 15.
Stark Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zrt. leveléről. Hegyesd községre vonatkozólag nem nyújtottak be pályázatot dohánytermék
kiskereskedelmi értékesítésére. Kérték, hogy az önkormányzat tegyen javaslatot az értékesítő
személyére. Megkérdezték a boltost, aki nem vállalja az értékesítést, ezért nem tudnak javaslatot
tenni. Tájékoztatja a Zrt-t a kialakult helyzetről.
Ismertette Kiss Zoltán vállalkozó ajánlatát a garázs burkolására, és a buszmegálló térkövezésére
vonatkozólag. Összes költség: 449.000.-ft.
Imre Gabriella alpolgármester javasolta kérjenek mástól is ajánlatot, és később térjenek vissza a
megrendelésre.
Képviselők a javaslattal egyetértettek.

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a képviselőket a Leader pályázati lehetőségről. Közösségi tér
kialakítására lehet pályázatot benyújtani. Olyan komplex projektek támogathatók, melyek eszközök
beszerzését és építést is tartalmaz. Az Újszer parkba lehetne építeni színpadot, - tetővel – padokat,
asztalokat beszerezni, hangosítást megoldani. A minimálisan pályázható összeg 3 millió forint, a
maximális 8 millió forint. Várhatóan 8 db. Pályázatot támogatnak. A beruházás összegét meg kell
előlegezni, utólagos finanszírozású a pályázat, 100 %-os támogatottságú.
Stark Sándor polgármester megköszönte a tájékoztatást ,véleménye szerint be kellene nyújtani a
pályázatot a minimális összegre.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozták az alábbi:
30/2013.(VI.19.)Ökt.sz. H a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület Leader Helyi
Akciócsoporthoz a helyi vidékfejlesztési Stratégia keretében „Közösségi
tér kialakítása” című pályázatra. Megpályázott összeg: 3 millió forint.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Stark Sándor
polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése, javaslat van tegye
meg.
Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy Szobonya Róbert kerítését úgy építette meg, hogy a
közcsapot bekerítette, javasolta a közcsapot felvetetni.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy már intézkedett a szolgáltató fele. Megköszönte a
képviselők megjelenését, és az ülést 19 órakor bezárta.
k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

