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Hegyesd község Önkormán yzata Képviselő-testülete

Zrínvi u.1.

8296. Heeyesd"

Szám:617-1412014'

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete 2014. december 2-án
(kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésérŐl.

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
kovács krisztián
pókóné Romrán katalin

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lász|őné

Jegyzo

Jegyzőkönywezető:

jeewő

Takács Lászlőné

Sándor

a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből mind az 5 ft' jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok tírgyalásával értsenek egyet, aztfogadjék eI.
A képviselő-testiilet határozathozatal nélktil, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadták az

Stark

polgármester: köszöntette

alabbi:

Napi

ren

d

et:

1./HegyesdközségÖnkormányzataKépviselő-testiiletének
Működési Szabályzata.

Szervezeti és

Előadó: Stark Sándor polgármester
2.

l

A

nem kö zművel

ö s sz e

gyűj

tö

vonatkozó közszolgáltatásról

tt hí.ztaítási szenrryviz

b e

gyűj tós ére

szóló rendelet-tervezet.

Előadó: Stark Sándor polgármester
3./ Monostorapáti KÖzÖs Önkormán yzati

Hiv atal 20I 4. évi munkáj

árÓ1

beszámoló"
Előadó: Takács Lászlőné jegyző

4"/Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2015. évi
Munkaterve.
Előadó: Stark Sándor polgármester

/

5./

Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt rövid távú célok
telj esitésérőltáj ékoztatás

Előadó: Stark Sándor polgármester
6./

Vegyes, aktuális ügy
a.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Stark Sándor polgármester

1./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapték a szervezeti

és

működési szabályzat tervezetet. JogszabályváItozás tette szükségessé a felülvizsgáIatot , a
régi SZMSZ" nem volt összhangban a Mötv-el. Kérte a képviselők véleményét,észrevételét.
Kérdés,hozzászőlás nem volt, ezértkerte az SZMSZ. elfogadását.

Képviselő-testiilete egyhangú 5 igen szavazatta|, minősített döntéssel megalkotta az alábbi:
9

l2014.(zuI.

1

5.)

önkormányzati rendeletet
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és
Műkö dés i S zab ályzatár ő1
"

(sz:abályzata jegyzőkönyvmellékletétképezi)

2./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy megkapták a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begffitésérevonatkoző közszolgáItatásrőI szóló rendelet tervezetet.
Előző képviselő-testiilet már tárgyalta a tervezetet, kiválasztott a kőzszolgáItatót Parrag
György veszprémi vállalkoző szernélyében, a tervezetet megküldték véleményezésrea KDT.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek, valamint a szomszédos települések
önkormányzatainak tájékoztatás céljaból. Yizügyi Hatóság kijelölte a Nagyvázsonyi
S zennyv íztisztítő tel ep et a b efo gad ásra.
Kérte a képvi selők véleményét, hozzászól ását.

Imre Gabriella alpolgármester javasolta elfogadni a rendelet tewezetet. A településen jó a
rákötési arány ahá|őzatra, 6 fiöből 4 ftí ktiltenileten él, nincs lehetőségük a rákötésre.
Képviselő-testiilet ogyhangú 5 igen szavazatta7 megalkotta az alábbi
10/2014"(XII"15") önkormányzati

rendeletet

közművel összegffi tött há.ztartási szennyvíz begffi tésérevonatkozó
közszolgáltatásról"
a nem

3

(rendelet a jegyzőkőnyv mellékletét kópezi)

3./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a Monostorapáti
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló

részletesen tartalmazza a hivatal áiltal végzett feladatokat. Kérte a jegyzőt amennyiben van
szóbeli kiegészítésetegye meg.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a beszámolóból is látszik, hogy a létszémÁoz
viszonftva igen sok az úgyek szttrna. Hat településen közel száz testtileti ülés volt, amelyet
elő kellett készíteni,a döntéseket végre kellett hajtani. Kérte a testtiletet támogassa alétszétm
bővítést.

Stark Sándor polgármester megköszönte

a hivatal

munkáját és kérte a beszámoló

elfogadását"

Képviselő -testiilet egyhangú 5 i gen szav azattal meg}tozta az alábbi:

56/2014.(XII.2")Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képv,iselő -testülete,,Mono sto r ap átí Közö s
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkáj árőlbeszámoló" című előterjesztést
elfogadta.

(beszámoló a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

4./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a képviselő-testiilet
működésére vonatkoző 2015. évi munkatervet. A munkaterv jogszabály által előirt 6 testületi
ülés napirendjére tesz javaslatot" Az üléseket keddi napokra tervezték. Kérte a munkaterv
elfogadását.

Képviselő-testíilet egyhangú 5 igen szavazatta| meghozta az alábbi:
57 l2014.(Xll.2.)Ökt.sz.

hatá r azatat

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 201 5. óvi Munkatervét
elfogadta.

(munkaterv

a

jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5.1Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat2}I4. évben elfogadta a
Helyi Esólyegyenlőségi Programot. Az előterjesztés tartalmazza a célok megvalósítását.
Kérte a képviselőket fogadják el az előterjesztést.
Képviselő-testtilet egyhangu 5 igen szavazattal meghozta az alábbil.

/

58/2014.(XII.2.)Okt.sz. h a t á r o za t o t
Hegyesd község Önkormrányzata Képviselő-testülete,,Helyi
E sélyegyenlő ségi Pro gram felülvizs gál ata" cimű előterj esztést el fo gadta.
(

el

ő

terj eszt és a j e gyzőkö

nyv

m ell ékl etét képezi

6./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak december 31-ig el kell
fogadni a belső ellenőrzési tervét. Megbízásrrs jogviszony keretében Kövessiné Müller

Katalin tapolcai vállalkozó látta el ebben az évben a belső ellenőrzési feladatokat. 2015. évre
a készpénzforgalom ellenőrzését tervezték. Javasolta a tervet elfogadni, a feladatokkal
vállalkozót megbízni.
Képviselő-testiilet egyhangú 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:.
59/2014.(XII.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a t a t
Hegyesd közsé g Önkormányzata Képvi selő -testi,il ete a 20

I5

zó
tartalommal

. évre vonatko

belső ellenőrzési tervet határozat melléklete szerinti

jóváhagyja.
Belső ellenőrzési feladattal megbízza Kövessiné Müller Katalin Tapolca,
Fazekas utca 54"sz. alatti egyéni vállalkozót, belső ellenőrt.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: Folyamatos
(belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv

Stark Sándor polgármester

mellékletét képezi)

a rendes

nyilvános ülést 18,50 órakor bezárta.
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