Hegyesd község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8296. Hegyesd. Zrínyi u.1.
Szám: 616-7l20T4.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete2014. augusztus 8-án
(pénteken) 7.00 őrai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrinyíu.I.
Jelen vannak:

Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Kovács Krisztirán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen jelezte:
Somogyi

Józsefné

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Lászlőné

jegyző

Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönywezető:
Takács

Stark Sándor polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapitotta, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontok tár gyalásával értsenek egyet, azt fo gadják el.
A képviselő-testület haíarozathozaíalnélkijl, egyhangúlag, 4 igen szavazattal e|fogadta az
alábbi:

Napirendet: LlAközterületek elnevezéséről és aházszámozás szabáIyairól szóló
rendelet tew ezet elfo gadása.

Előadó: Stark Sandor polgármester
2.

/

Nem kö zműve l ö s sze gyűj tö tt háztartási szennyv iz b e gyűj té s ére,
elszállitására, és áftalommentes elhelyezésére benyújtottpályázat elbírálása.
Előadó: Stark Sándor polgármester

3./

A nem közművel összegyűjtötthátztartási
közszolgáltatásról

szertnyvíz begyűjtésérevonatkozó
elfo gadása.
rendelet-tervezet
előzetes
szóló

Előadó: Stark Sándor polgármester

4.1Hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
terv ezeí előzetes elfogadása.

szóló rendelet-

Előadó: Stark Sandor polgármester
5./Vegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Stark Sándor polgármester

1./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a közterületek
elnevezéséről és a hézszámozás szabályairól szóló rendelet tervezetet. Jogszabá|y íqa elő,
hogy rendeletet kell alkotni. Kérle a képviselők véleményét,javaslatát.
Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy a polgármesteri iroda, valamint Horváth Imre
bácsi féle házís aZrinyí u.l.számon szerepel. Javasolta azegyiket megperezni.

Stark Sándor polgármester kérte a rendelet tervezet elfogadását.
Képviselő-testület egyhangú
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2./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a nem közművel összegffitött háztartási
szennyvíz begyűjtésére,elszállításéra és ártalommentes elhelyezésérekiírták a pályénatot.

Egy ajanlat érkezett a jelenleg is szállítást végzőParrag György Veszprém, Erdősáv u.16.sz.
alatti lakos, vállalkoző részéről. Legkisebb szállitandő mennyiség 5 m3, az egységár: 2600ft/m3+Áfa. Javasolta a testületnek fogadják el páIyázatát, és bizzák meg a közszolgáltatásí
feladatok ellátásáv a|.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy 6 ingatlan nincs rácsatlakozva a szennyvízltáIőzatra,
a talajterhelési díj alapján elszállítható mennyiség24I m3.

a

javaslattal egyeÉrtettek és egyhangú
tartőzkodás nélkül meghozták az alábbi:

Képviselők

4 igen

szavazattal, ellenszavazat és
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Hegyesd község

Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
nem közművel ö sszegyűj tött szetrtyv iz be gffi tésérevonatko ző páIy ázati
kiírásra határidőig beérkezett egy pály ázatot.

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Parrag György vállalkozó 8200
Veszprém, Erdősáv u.16. sz. által benyújtottpályázatot.
képvi selő _te stül et felhatalmazza a p o\gárme stert a
szerződés aláirására.

kö z szo l gáltatás

i

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2014. augusztus 15.

3./Nanirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a nem közművel összegyűjtött héLltartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet Írásban

megkapták. A tervezetet elfogadás előtt meg kell küldeni a kömyezetvédelmi felügyelŐségnek
vélóményezésre,a szomszédos településeknek pedig tájékoztatás céljából. Javasolta az
előterjesztésbenmegfoga\mazotthatározattervezetelfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazatta|, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi.
26t201,4.(VIII.8.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd

képviselő-testülete a nem közművel
össiegyűjtött héntartási szennyviz begyújtésérevonatkozó helyi
közszolgáltatásról előterjesztett önkormányzati rendelet-tewezetet
község önkormányzatának

elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédo s települési önkormány zatoknak
tájékoztatás célj ából küldj e meg.
Felhívja a polgármestert, hogy a rendelet-tewezeteí szabnai vélemény
bekérésecéljából a KDT, Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137. küldje meg.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2014. augusztus 15.

4./Nanirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a

szilrárd hulladékra vonatkozó rendelet
helYett,
tervezetet szintén melkapták a képviselők. Változtak a fogalmak ingatlantulajdonos
fogalom kerÜlt
ingatlanhas ználő, ,r-"l"ttiv huliadék helyett elkülönített hulladék
hatóságnak
méghatározásra. Rendelet tervezetet szintén meg kell küldeni a környezetvédelmi
Javasolta a
vélJménye zés cé|jáhől, a szomszédos településeknek pedig tájékoztatás végett.
határ o zat terv ezetet e l fo g adni.

nélkÜl
Képviselő-testület egyhangúla g, 4 igen szavazattal" ellenszavazat és tartőzkodás
meghozta az alábbi:
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tár ozatot

Hegyesd község önkormány zatínak képviselő-testülete a
hulladékgazdálkodási közszolgáItatásról előterj esztett önkormányzati
rendelet-te rv ezetet elfo gadj a.

Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos települési önkormányzatoknak
tájékoztatás céljából küldje meg.
Felhívja a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet szakmai vélemény
bekérésecéljából a KDT. Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137. küldje meg.
Felelős: Stark Sándor polgármester

Hatráridő: 2014. augusztus 15.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy 2014. október I2-én kerül sor a helyi
önkormányzati képviselők, polgármester váIasztására. A váIasztási bizottságot meg kell
válaszíanl. Felkérte Takács Lászlőné jegyzőttegyenjavaslatot abizottságtagsaira.
Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy a helyi választásibizottság öt tagtrát, és két póttagját
2014. augusztus 31-ig kell megválasztani a választási eliárásról szóló 2013. évi
XXXVI.törvény 23. §- alapján. Javasolta megválasztani tagnak:Adrián Istvánné Petőfi u.14,
Molnárné Albert Bernadett Petőfi u.47. Jánosi Katalin Elvire Zrínyi u.4. Puposné Oó Mária
Zrinyi u.20, Kovács Jenő Petőfi u.33. Póttagnak: Ware Borbála Sátormapuszta 5. és Ekbauer
Lászlő Petőfi u.38.sz. alatti lakosokat.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangú 4 igen szavazattal. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül meghozták az a|ábbi:
28l2014.(YIII.8.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

gyesd közsé g Önkormán y zata Képviselő-te stül ete a v álasztási
eljárásról szőlő 2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján a
Helyi Választási Bizottság tagjának:
He

Adrián Istvanné Hegyesd, Petőfi u.14,
Molnámé Albert Bemadett Hegyesd, Petőftu.47.
Jánosi Katalin Elvira Hegyesd, Zrínyi u.4.
Puposné Oó Mária Hegyesd, Zrínyiv2l.
Kovács Jenő Hegyesd, Petőfi u.33.
Póttagnak: Ware Borbálát Hegyesd, Sátormapuszta 5.
Ekbauer Lászlő Hegyesd, Petőfi u.38.

szám alatti l ako sokat

me

gválasztotta.

KépviselŐ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
tagoktól az esküt vegye ki, a megbízóleveleket adia át.

Felelős: StarkSándor

a

megválasztott

polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.
Fekete RÓbertné képviselő javasolta, hogy a kultúrházba vásrároljanak fliggönyöket,
kiegészítőket. Kért árajénlaíot, kb. 1 00. 000. -ft -ba kerül.

egyéb

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a vásárlással kézfeltartással

jelezze.

KépviselŐ-testület egyhangúlag,
meghoztaaz alábbi.

4 igen

szavazattal. ellenszavazat

és tartőzkodás

nélkül
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Hegyesd község onkormányzata képviselő-testülete

kulturház

fiiggönyeinek, egyéb kiegészítők vásárlásával egyetért, 100.000.-ft-ot

biztosít a beszerzésre költségvetéséből.
képvi s e l ő -te stül et felhatalmazza
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Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. augusztus 31.

Stark Sándor polgármester megköszönte
bezérta.

a

képviselők megjelenésétés azülést 8,30 órakor

k.m.f.t.
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