Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete
8296. Heevesd, Zrínvi u.1.

Szám:617-1312014'

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község Önkormanyzata Képviselő-testtilete 2014. november 19 -én
(szerdán) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

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

Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Pókóné Román Katalin

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Kovács

Krisztián

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönywezető:
Takács Lászlőné

Jegyzo

Sándor

polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megváIasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban
sz erep l ő napirendi pontok tár gy alás ával érts enek egyet, azt fo gadj ák el.
A képviselő-testíilet határozathozatal nélkíil,egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadták az
alábbi:

Stark

Napir

en d e

t:

1.)

TapolcaKörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosításának elfo gadása
Előadó: Stark Sándor
polgármester

2.)

Veszprém és TérségeSzenrryvizelvezetési és - kezelési

Onkormányzati Társulás Társulási Megállapod ásának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának, Támogatási Szerződés módosításának
elfogadása, társulási tanácsba, ellenőrző bizottságba delegálás

Előadó: Stark Siándor
polgármester
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3.) Kötelező

felvételt biztosító általános iskola kőrzethatár véleményezése

Előadó: Stark Sándor
polgármester

1./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta,hogy a képviselők írásban megkapták a Tapolca
Környéki Önkormrányzati Tarsulás Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó
elŐterjesztést. A társulásból kilépett Tapolca, és Raposka, ezért a társulási megállapodást
módosítani kell. Alakuló ülésen felvetődött az is, hogy továbbiakban ,hogy alakul a
névhasználat. Kérte a képviselőket, fogadják eI ahatérozati javaslatot.
Képvi s el ő -te sttil et e gyhan gu 4 i gen szav azatta| me gltozta az aláhbi

:

48t2014.(XL19.)Ökt.sz.h a t á r o z at o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete a Tapolca Környéki
Onkormányzati Társulás Társulási Megállapodás mellékleteinek
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés mellékletétkepező
j

avaslattal megegyező tartalommal elfo gadj

a.

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot kíildje meg 2014.
december 5. napjáig a Társulás elnökének

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
HatáÁdő : 20 1 4.december 5.

2./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tagtra a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és - kezelési Önkormányzati Társulásnak. Á Társuláii Megállapodás
módosítása a 2014" október 12-i önkorminyzati választásokat követően vált szükségessé,
mivel több településen új polgármesterek léptek hivatalba.
Társulási Tanács a módosított társulási megállapodást 2014. november 5-én elfogadta, azt a
társulás tagjainak is jóvá kell hagyni.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a módosítással, társulási megállapodás elfogadásával
kézf eltartással jelezze.

Képviselő-testiilet egyhangulag,
meghoztaaz aléhbi:

4

igen szavazattal e|lenszavazat és tartőzkodás nélkiil

49t2014. tzu. 19.t ökt. számú h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtesttilete megJárgyalta

a

,,Veszprém és TérségeSzenrtyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról" szóló előterjesztést
és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosítását
elfogadta.

/

Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot.küldje meg a
Veszprém és TérségeSzennyvízelvezetési- és kezelési Onkormányzati
Társulásnak.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jogszabályváItozás miatt felülvízsgálta a
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Javasolta annak elfogadását a tag önkormányzatoknak
is. Kérte a határozat terv ezet elfogadását,

Képviselő-testtilet egyhangu
meghozta az alábbi:

4 igen

szavazattal, ellenszavazat

50t2014. tXI.19.tÖkt. számú h a t á r o z

at

és tartőzkodás

nélkül

ot

Hegyesd közsóg Onkormányzata Képviselő-testíilete megtárgyalta a
,,Veszprém és TérségeSzennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati
Társulás Szewezeti és Működési Szabályzatának módosítását és azt az
előterj esztett tartalommal elfo gadj a.

Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot..kíildj" meg a
Veszprém és TérségeSzennyvizelvezetési- és kezelési Onkormányzati
Társulásnak.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Hatáidő: 20l 4. november
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0.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém és TérségeSzerrryvizelvezetési -és
kezelési Onkormányzatai Társulás Támogatási Szerződés 6. sz. módosítását elfogadta a
társulási tanács. Támogatási szerződés módosítására az AFA. törvény változás miatt került
sor. A Társulás ÁrA hátraléka elengedésre került. Társulási Tanács 2014. november 5-én
elfogadta a támogatást szerződés módosítását. A társulás tagjainak is jóvá kell hagyni a
módosítást.
Kérte a kópviselőket, aki egyetért ahatározati javaslattal kézfeltartással jelezze.

Képviselő-testiilet egyhangu 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megltozta
az alábbi:
51t2014. tXI. 19.t Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Onkormányzata Képvi selő -testtilete a Nemzeti F ej lesztési
Minisztérium és a Veszprém és Térsóge Szennyvízelvezetési és -kezelési
Önkormányzati Tárulás között létrejött Támogatási Szerződés 6. számú
módositását el fogadj a.

Képviselő-testíilet utasítja a jegyzőt, hogy. a hatátozatot a Veszprém és
TérségeSzennyvízelvezetési és -kezelési Onkormányzati Tárulás részére
ktildje meg.
Felelős: Takács Lász|őné jegyző

Határidő: 2014. november 30.

Stark

Sándor

polgármester elmondta, hogy Magyarországhely önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX.törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Társulási Tanácsot a társult
önkormányzatok képviselő-testtilete altal delegált tagok alkotják. A tanácsba az
önkormányzatokat a polgármesterek képviselik, ezért személyétj avasolj a delegálni.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangú 4 ígen szavazattal, ellenszavazat

és

tartózkodás nélktil meghozták az alábbi:

52t201,4. IXJI. 19.t

Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete a Veszprém és
TérségeSzettnyvizelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási T anác,sáb a Magyarors zág bely önkormányz atair őI szőIő 20 1 1 .
évi CLXXXIX" törvény 94. § (2) bekezdése alapján Stark Sándor
polgármestert delegálj a.
Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási tanács
ülésein részt vegyen, az önkormányzatot képviselje.
Képviselő-testi.ilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot
kiildje meg a társulásnak

Felelős: StarkSándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014" november 30.
folyamatos.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém és TérségeSzenrryvízelvezetési és
- kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács jogszabályszení működését és
költségvetési ellenőrzését a társult települési önkormányzatok Ellenőrző Bizottsága látla el.
Az ellenőrző bízottság 3 fiőből áll, 1-1 tagot delegál, Yeszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata , Zitc város Önkormányzata, a hegyesdi agglomeráció 5 önkormányzata
szintén 1 ftit delegálhat. Megegyeztek a polgármesterekkel hogy Ferenczy Károly
Monostorapáti, Vörösmarty u.6. sz. alatti lakost delegálják. Ő taga volt előzőleg a pénzigyi
b i

zotts ágnak, ezért r ál áttás a v an a táruIás műkö dé s ére.

Kérte a képviselőket fogadják el a javaslatot.
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Képviselő-testiilet egyhangű 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megltozta
az alábbi:
53t2014. tXI. t9.1 Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete a Veszprém és
TérségeSzennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás
EIIenőrző Bízottságába Fercnczy Károly Monostorapáti, Vörösmarty u.
6.sz. alatti lakost delegálja. Képviselő-testíilet felhatalmazza Ferenczy
Károly delegált tagot, hogy az ellenőrző bizottság hatáskörébe tartoző
feladatokat lássa el. Képviselő-testtilet felhatalmazza a legyzőt, hogy a

határozatot küldje meg a társulásnak.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. november 30.

3./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a nemzetí köznevelésről szóló 201L évi CXC.
törvény alapján a kormányhivatal a 201512016. tanévre vonatkozóan meghatározza és
közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. Veszprém Megyei Kormányhivatal beszerzi az éintett
önkormányzat véleményét.Hegyesd községre a Művészetek Völgye Általános Iskola
Taliándörögdi Tagintézménye Taliándörögd, Kiss János u.16.sz. került megfuatározásra.
Javasolta azt elfogadni.
Képviselő-testiilete egyhangu
meghoztaaz aláhbi:

4

igen szavazattal ellenszavazat és tartőzkodás néllnil

54l2014.(Xl.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község

Onkormiányzata Képviselő-testtilete kijelenti, hogy a
nemzeti köznevelésről szóló 20Il. évi CXC. törvény 50. §. (8) bekezdése
alaplan elkészített és kőzzétett iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a
körzethatánal. Településen lakóhellyel, ennek hiányáhantartózkodási hellyel
rendelkező általános iskolába járó tanköteles tanulók száma összesen: 12 fő.
Monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskolába j áró tanuló í \étszám: 2
ftí,magántanuló 5 f(i, 4 tanuló jár a Tapolcu Altalános Iskolába, 1 pedig
Balatonboglári Általános Iskolába. Hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzebltanuló nincs.
Kópviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a testtileti határozatot kiildje meg
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztál ya részére.

Felelős:

Takács Lász|őné

iegwő

Hatáidő:

2014. november 28.
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Stark Sándor polgármester ismertette Nuova Energia Kft. árajanlatát. YÍzmegtakadtás

érdekében ajánlották vízadagolő felszereléséta csaptelepekre, zuhanyzől<ra. Kulturházba és az
orvosi rendelőbe kerülne felszerelésre a csaptelepekre az adagolő. Beruhínás első évébena

megtakadtás 32 Yo, 4-5 hónap alatt megtérül a befektetés. 16 db. adagoló nettó 23.580.ft.kerül.
Javasolta a terméket megrendelni.

Képviselők

a

javaslattal egyetértettek, és egyhang.rlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbt:-

55/2014.(Xl.19.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete Nuova Energia
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Kft. Budapest, Jósika u.26. sz.

árajánIatát elfogadja és megrendeli a kulturházban és orvosi rendelőben lévő
csapokra, zuhanyzőWa az Airforce One speciális vizadagolő csapvégeket nettó

23.580,.-ft. összegért.
Képviselő-testi.ilet felhatalmazza

a

jegyzőt, hogy a megrendelésről intézkedjen.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző
Határidő: 201,4. december 10.

Stark Sándor polgármester megköszönte

a megjelentést és a

rendkívüli testtileti ülést 17,30

órakor bezárta"

jlrű j*/4
,i.,

stark sándor
polgármester

|tr/

k.m.f.t.

í",

C_I

t.r.*}.irrló|r}
Jegyzo

