Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296. Hegyesd, Zrínyi u.1.
Tel: 87/435-038.
Száma: 120-10/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. szeptember 11-én
(szerdán) 18 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.
Helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.
Jelen vannak: Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Kovács Krisztián
Somogyi Józsefné

képviselő
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 3 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a
képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot.
Képviselőtestület egyhangúlag, 3 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadat az alábbi:
Napirendet:

1./ Beszámoló az önkormányzat 2013.I. félévi gazdálkodásáról.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
2./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
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N a p i r e n d előtt:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről , átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót. Kérte a képviselők véleményét,
észrevételét.
Kérdés hozzászólás nem volt, ezért kérte a tájékoztató határozat hozatal nélküli elfogadását.
Képviselők a tájékoztatót elfogadták.
1./N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat
2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Fekete Róbertné képviselő soknak találja az önkormányzati igazgatásnál a 106.000.-ft.
gázszámlát. Tapasztalta, hogy a postai kézbesítő ügyfélfogadáskor a konvektort a
legmagasabb fokozatba állítja, ez lehet az emelkedett összeg oka.
Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők hozzászólást és kérte az előterjesztés
elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
38/2013.(IX.11.)Ökt.sz. határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket Tapolca Város Polgármesterének
leveléről. A tapolcai iskolákba és óvodákba 2012/2013. tanévben közel 200 fő bejáró tanuló
vette igénybe az iskolai étkeztetést. Hegyesdről általános iskolákba 3 fő jár, középiskolások és
óvodások felmérése folyamatban van. Normatív kedvezmény nélkül étkező iskolások – napi
háromszori étkezés – étkezése 740.-ft-ba kerül, melyhez a szülő 490.-ft-ot, Tapolca
Önkormányzat 250.-ft-ot, 100 %-os normatív kedvezményben részesülők - napi háromszori
étkezés – étkezése 740.-ft-ba kerül, melyhez a szülő nem járul hozzá, Tapolca Önkormányzat
190.-ft-ot fizet, 50 %-os normatív kedvezményben részesülők - napi háromszori étkezés –
étkezése 740.-ft-ba kerül, melyhez a szülő 245.-ft-ot fizet, önkormányzatnak nem kell
hozzájárulni a költségekhez. Megküldték a megállapodást, és kérték annak aláírását. Az
önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az összeget átvállalják.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. Képviselők egyetértettek a polgármester
javaslatával.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
39/2013.(IX.11.)Ökt.sz.h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai oktatási,
nevelési intézményekben étkezést igénybe vevő hegyesdi gyermekek önkormányzatra eső - étkezési térítési díját nem vállalja át.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről Tapolca Város
Polgármesterét tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013. szeptember 30.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa az 54/2013.(VII.31.) számú határozatával a Társulás által ellátandó
feladatok 2014. január 1. napjától történő változása ( belső ellenőri feladat ellátás
megszűnése ) miatt a társulással foglalkoztatási jogviszonyban álló 1 fő belső ellenőr
közalkalmazottakat érintő létszámcsökkentésről döntött.
A Társulási Tanács a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri többletköltségek
csökkentése érdekében 55/2013.(VII.31.) számú határozata alapján támogatási igényt nyújt be
a jelenleg hatályos 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján. Fenti rendeletben a jogszabályi
környezet módosításából eredően a támogatás igénylésének benyújtásához szükséges
mellékletként - a Magyar Államkincstár részére megküldendő dokumentumként – szerepel a
társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületi határozata.
Javasolta a határozatot elfogadni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
40/2013.(IX.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete , mint a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak
szerint nyilatkozik arra , hogy a támogatást igénylő fenntartói körén belül
működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti
változás, feladatátadás következtében a támogatást igénylő fenntartói
körén kívüli. Hegyesd
tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az intézmény
tervezhető létszám - ,és álláshely átcsoportosítás lehetőségének
felülvizsgálata eredményeként döntött a felmentéssel együtt járó
létszámcsökkentésről.
A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött arról,
hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a
jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli
továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörben: belső
ellenőr 1 fő
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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő - testülete a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával
elfogadott , a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a
törvényes előírások betartásával történő - benyújtását támogatja, azzal
egyetért.
Felelős: Stark Sándor Polgármester
Határidő: 2013.szeptember 15.
Stark Sándor polgármester ismertette a Balaton-felvidéki Vízitársulat levelét, melyben
kérték az önkormányzat közigazgatási területén lévő 46.7679 ha terület után 265-ft/ha
összeget, 12.393.-ft. tagdíjat megfizetni. Ebből a pénzből oldják meg a patak medrének
tisztítását, kaszálást. Idei évben is végeztek munkát.
Javasolta a tagdíjat átutalni.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozták az alábbi:
41/2013.(IX.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonfelvidéki Vízitársulat kérését támogatja, és a küldöttgyűlés
7/2012.(05.23.)határozata alapján megállapított 12.393.-ft. tagdíjat
befizeti.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a tagdíj átutalásáról
gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2013. szeptember 30.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy elmúlt évben azokat a tanulókat részesítették
támogatásban, akik kiegészítő támogatásra nem voltak jogosultak, általános iskolásoknak
4000.-ft/fő, közép- és főiskolásokat 6000.-ft./fő összeget állapítottak meg.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Fekete Róbertné képviselő javasolta az összeget megemelni, az általános iskolások részére
6000.-ft-ot, a közép és főiskolásoknak pedig 8000-ft-ot megállapítani.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a fenti összegű támogatás
megállapításával kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
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42/2013.(IX.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2005.(X.24.)
önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a 2013/2014.
tanévre a kiegészítő tankönyvtámogatásra nem jogosult hegyesdi
lakos nappali tagozatos
általános iskolásokat: 6000.-ft/fő
középiskolai tanulókat, főiskolai,egyetemi hallgatókat: 8000.ft/fő összegű beiskolázási támogatásba részesíti a költségvetési
előirányzata terhére.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az iskolalátogatási
igazolások bemutatása után a szülőknek, hallgatóknak fizesse ki,
egyedi döntést követően.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: 2013. szeptember 30.
Stark Sándor polgármester ismertette Ware Borbála hegyesdi lakos szemét üggyel
kapcsolatos levelét. Tudomása szerint decemberbe lejár a Remondis Kft-vel kötött
szolgáltatási szerződés, és új szolgáltató veszi át a szolgáltatást. Javasolta, hogy az
önkormányzat kössön szerződést a szolgáltatóval, hogy nem hajtják be a ki nem fizetett
szemétszállítási díjat, ennek fejében az önkormányzat nem követeli a hiányzó szemétszállítási
adatokat, és nem ragaszkodik a lomtalanítási naphoz sem, mivel az is elmarad. Levelében
megfogalmazottakkal nem ért egyet, a szolgáltató a lakossággal köt szerződést.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a hátralékosok tartozását 2013. január 1-től a NAV.
hajtja be, az önkormányzat nem köthet ilyen szerződést. Javasolja a lomtalanítási napot
kijelölni, és kérni a szolgáltatót, hogy a szerződés alapján azt végezzék el. 2013. év előtti
tartozások behajtása megtörtént.
Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy tudomása szerint sincs a lakosoknak tartozása,
hisz a szolgáltató végrehajtó céggel behajtatta a tartozásokat.
Stark Sándor polgármester javasolta a kérelmet elutasítani.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
43/2013.(IX.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Ware Borbála
Hegyesd, Sátormapuszta u.5.sz. alatti lakos javaslatát támogatni nem
tudja. A hátralékok behajtása nem az önkormányzat hatáskörébe
tartozik. A lomtalanítási nap szervezésére a IV. negyedévben sor
kerül.
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Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy erről
kérelmezőt tájékoztassa, és vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval
lomtalanítási nap kijelölése érdekében.
Felelős: Stark Sándor
polgármester
Határidő: 2013.szeptember 30.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése, javaslata
van tegye meg.
Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy a temető kerítését tovább kellene építeni, mivel
tavasszal a vadak ismét bejönnek a temetőbe és kárt tesznek.
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy felmérik milyen anyagokra van szükség,
véleménye szerint kell kb. 40 db. oszlop, és vadháló. Megköszönte a képviselők
megjelenését és az ülést 19 órakor bezárta.

k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

