
Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. 

Tel: 87/435-038. 

 

Száma: 120-20/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. december 18-án 

   (szerdán)  17   órakor megtartott rendes nyilvános üléséről. 

 

Helye:  Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.    

 

Jelen vannak: Stark Sándor    polgármester  

   Fekete Róbertné         képviselő 

                         Somogyi Józsefné      képviselő 

                          

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

                         Imre Gabriella            alpolgármester 

 Kovács Krisztián         képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   Takács Lászlóné                   jegyző 

                         Holczbauerné Kiss Erika                  könyvtáros, kultúros 

    

Jegyzőkönyvvezető: 
 

  Takács Lászlóné             jegyző 

 

Stark Sándor  polgármester üdvözölte a képviselőket, a jegyzőt, valamint a kultúrház 

vezetőjét. Megállapította, hogy a testületi ülés  határozatképes, hisz 3  képviselő jelen van, az 

ülést megnyitotta.  Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta   az 

alábbi: 

 

Napirendet:      1./ Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet elfogadása 

 

           Előadó: Stark Sándor polgármester 

 

                 2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  

   

                      Előadó: Stark Sándor polgármester 

 

      3./ Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 

                                 beszámoló 

 

           Előadó: Takács Lászlóné jegyző 
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      4./ Önkormányzati Képviselő-testület 2014. évi Munkaterve  

 

           Előadó: Stark Sándor  polgármester  

 

     5./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

          Előadó: Stark Sándor polgármester  

    

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

határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről , 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót. 

Kérte a képviselők hozzászólását. 

Hozzászólás nem volt a tájékozatót a képviselők határozathozatal nélkül elfogadták. 

 

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta,  hogy szintén megkapták a szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet tervezetet. Kérte Takács Lászlóné jegyzőt, hogy 

tájékoztassa a képviselőket a változtatás szükségességéről. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a szociális ellátásoknál lényeges változás lesz 2014. 

január 1-jétől.Megszűnik az átmeneti és a temetési segély, helyettük önkormányzati segélyt 

állapíthat meg a települési önkormányzat képviselő-testülete. A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2014. január 1-től hatályos módosítása 

alapján megszűnik  a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, és helyette az Szt. 45. §-a 

szerinti önkormányzati segély állapítható meg. 

Szükségessé vált a megszűnő átmeneti segélyre, a temetési segélyre és a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályok helyett az – ezen ellátások helyébe lépő – 

önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok megalkotása. A rendelet tervezetben a 

jogszabálynál magasabb jövedelmi határt állapítottak meg, öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át. A rendelet tervezet 15. § 

(8) bekezdése alapján kérelemre temetési költségekhez hozzájárulás állapítható meg annak a 

személynek, aki elhalálozása időpontjában hegyesdi lakos, vagy hegyesdi volt. A 

gyakorlatban előfordul, hogy idős embereket szociális otthonba helyeznek el, ezzel 

megszűnik az állandó lakcímük, és a hozzátartozó nem jogosult a segélyre. Célszerűnek 

látszik azt meghatározni, ha szociális otthoni elhelyezés miatt szűnik meg a lakcím akkor 

kaphasson önkormányzati segélyt a hozzátartozó. Legtöbb ember az életét a községben éli le, 

és hegyesden is temetik el.  

 

A temetési segélyt lehetne adni jövedelemhatártól függetlenül, vagy jövedelemhatár 

figyelembe vételével. A tervezetben az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át határozták meg.  

 

Stark Sándor polgármester véleménye szerint kérelemre legyen a segély megállapítva, 

jövedelmet ne vegyék figyelembe, csatolják viszont be a temetési számla másolatát.   

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 3 igen szavazattal megalkották az 

alábbi: 
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8/2013.(XII.31.) önkormányzati rendeletet  

 

      a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy jogszabály írja elő az esélyegyenlőségi program 

elkészítését. A program különböző statisztikákat tartalmaz, javasolta annak  elfogadását. 

 

Holczbauerné Kiss Erika könyvtáros elmondta, hogy komoly munka volt a program 

elkészítése, éjjel-nappal ezen dolgozott. 

 

Takács Lászlóné jegyző megköszönte a végzett munkát. A programban meghatározott 

intézkedési terveket következő év végén felülvizsgálják. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a program elfogadásával 

kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen  szavazattal meghozta az alábbi: 

 

64/2013.(XII.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

        Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Hegyesd  

község Önkormányzat  Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 

határozat melléklete szerinti formában  elfogadta.  

 

Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a program 

aláírására, jegyzőt pedig a program illetékes szervek részére történő 

megküldésére. 

 

Felelős: Stark Sándor polgármester  

              Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: Azonnal 

 

 (esélyegyenlőségi program a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

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

munkájáról szóló beszámolót. A adóbevételek teljesítés jól áll, 87,4 %. Felkérte a jegyzőt, 

amennyiben szóbeli kiegészítése van tegye meg. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a hivatalban megnövekedett a munka az által, hogy 

6 település feladatait látják el. Az ügyirat forgalomból ez lemérhető, sok volt a testületi ülések 

száma is. Kérte a beszámoló elfogadását. 
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Stark Sándor polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak a munkát és javasolta a 

beszámolót elfogadni. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

65/2013.(XII.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

        Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  

        „Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

         2013. évi munkájáról” című előterjesztést elfogadta. 

 

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

 Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a munkatervet írásban megkapták. A 

munkaterv elsősorban a kötelezően megtárgyalandó témaköröket  tartalmazza. Javasolta 

annak elfogadását. 

 

Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

66/2013.(XII.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-

testület 2014. évi Munkatervét elfogadta. 

 

(munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

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

ellenőrzési tervet. Felkérte a jegyzőt amennyiben van kiegészítése tegye meg. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az önkormányzati törvény előírja, hogy a képviselő-

testületnek december 31-ig el kell fogadni a belső ellenőrzési tervét. 2013. december 31-ig a 

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás látja el a belső ellenőrzési feladatot. Tárgyalások 

folynak arról, hogy kit bízzanak meg a belső ellenőrzési  feladattal. Árajánlatot kért: a 

hivatalhoz tartozó 6 településre  1200 e ft. plusz ÁFA összegre tettek ajánlatot, vagy 

településenként 200 e ft. + ÁFA, vagy ellenőrzési naponként 20 e ft.+ÁFA. Kővágóőrsi 

jegyző telefonon közölte, hogy Ők is gondolkodnak belső ellenőrzési feladatellátáson, jövő év 

első felében megbízást adunk a feladatellátásra.  

Belsőellenőrzési tervben a  pénzkezelésről  szóló szabályzat ellenőrzését határozták meg.  

 

Stark Sándor  polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a  belső ellenőrzési terv 

elfogadását.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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67/2013.(XII.18.)Ökt.sz. határozatot  

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső 

ellenőrzési tervet elfogadta. 

 

 (belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Stark Sándor polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy polgármester hatáskörben döntött 

a szociális tűzifa kérelmekről. 5 fő nyújtott be kérelmet, háztartásonként 2 m3 tűzifát tudtak 

biztosítani. 

 

Rendes nyilvános ülést 17,30 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

 

         k.m.f.t. 

 

 

 

                    Stark Sándor       Takács Lászlóné 

                     polgármester             jegyző  

 

 


