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Hegyesd község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8296. Hegyesd, Zrínyi u.1.
Szám: 1402-112015' 

Jegyzőkönyv
KészÜlt: Hegyesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-teshilete 2015. január 27.-én

(kedden) 17.00 Őraikezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Az üIés helye: Polgármester lrodája Hegyesd, Zúnyt u.I.

Jelen vannak:
stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
kovács krisztián
pókóné Román katalin

Tanácskozási joggal jelen van:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő I7,20 őrátől
képviselő

Takács Lászlőné jegyző
Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné JeEyZo

Stark Sándor Polgármester: köszöntette a jegyzőt, gazdasági vezetőt, képviselőket.
MegállaPÍtotta, hogy a megválasztott 5 képviselőbői 4 őlelen u*. re.t" a képviselőket,
hogY a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogádják el.
A kePviselŐ-teshilet határozathozatal néllail, egyhangúlag, 4 igen szaiazatta1 elfoga dták az
alábbi:

NaPtreuOeE 1./ Hegyesd község Önkonnányzata Képviselő-testtiletének rendelete az
Önkonnányz at 2014" évi költségvetéséről szőIő 2l2014.(II.15.)önk ormányzati
rendelet módosításáról

Előadó: Stark Sándor polgármester

2,1HegYesd kÖzség Ötlkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadása

Előadó: Stark Sándor polgármester

3./ Hegyesd község Önkormányz ata Gazdasági Programj a

Előadó; Stark Sandor polgármester

4.1 Yegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Stark Sándor polgármester
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Napirend előtt:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták lejárt határidejű
hatítrozatok végrehajtásátŐI, átruhíLzott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót.
Kérte a képviselők véleményét, észrevételét.
Hozzászőlás, észrevétel nem volt, ezórt kérte a tájékoztatő elfogadását.
KÓpviselŐ-testület határozathozatal nélktil egyhangúlag elfogadta atájékoztatőt.

1"/Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a 2014. évi
kÖltségvetés módosításaról szóló előterjesztést. A módosításokat előre nem látott bevételek és
ki adások tették szükséges sé. Kérte a képvi s elők vélemény ét, hozzászól ását.

Imre Gabriella alpolgármester kérdezte, hagy az adóbevételnél437 e ft. adócsökkenés lett
kimutatva, ez mlből adódik? Személyi juttatásoknál 181 e ft. megtakaÁtás tapasztalhatő, ez
minek a következménye?

Krunikkerné Török Andrea gazdasági vezető elmondta, hogy 437 e ft. az adóhátralók,
melYet a tartalók alap terhére módosított, a megtakadtás személyi juttatásnál a polgármester
régi és Új bére közötti krilönbözet, mivel csökkent a polgármesterek tiszteletdíja.

Stark Sándor polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a rendelet tervezet
elfogadását.

KépviselŐ-testtilete egyhangúlag, 4 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az aláhbi:

1/2015.(n.r0")önkormányzatir e n d e l e t e t

Hegyesd Önkormányz at 2a I 5 . évi költs égvetés éről szó ló
2 l 20 I 4. (I. 1 5 . ) önkormán yzati r endel et mó do sít ásár ől.

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./NgLlirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat2}l5.
évi kÖltségvetéséről szóló előterjesztést, A bevételi és kiadási fcíösszeg 22867 e ft. általános
tartalék 2118 e ft. felújításra 5654 e ft-ot terveztek. Megkérte Krunikkemé Török Andrea
gazdasági vezetőt tájékoztassa a képviselőket a fontosabb tételekről.

Krunikkerné Török Andrea gazdasági vezető elmondta, hogy a Monostorapáti Közös
Önkormányzati Hivatal működéséhezvalőhozzé1árulás összege csökken 567 eft-ról 316 e ft-
ra. Társuláshoz tervezett összeg is kevesebb lesz, 509 e ft. kiadások csökkenése miatt a
tartalék 600 e ft-tal növekszik.

Stark Sándor polgánmester kérte a képviselőket mondják el véleményüket, észrevételüket.
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Fekete Róbertné képviselő javasolta, hogy tervezzenek eszközfejlesztésre, vásárolni kell

/ flínyírót, bozőtvágőt A betlehemet eddig Hoffman György adta kölcsön, véleménye szerint
az önkormátyzatnak építtetni kellene egy betlehemi jászolt. A kulturház északi oldala
omladozik, azza| is valamint kezdeni kell.

Pókóné Román Katalin képviselő elmclndta, hogy Imre Jánosnék előtt lévő vízelvezető árok
beomlik, értesíteni kell a közrttkeze|őt, hogy javíttassák meg Petőfi u.2. és Petőfi u.10.
közötti szakaszon a vizelvezető árkot. Javasolta, hogy építsenek ki mobil vllágitást a
temetőbe, téli hónapokban este balesetveszélyes a közlekedés.

Krunikkerné Török Andrea gazdasági vezető a fentieket figyelembe véve javasolta, hogy
felhalmozási kiadásokra 1000 e ft-ot tervezzenek a felújítás összege így lecsökken 4654 e ft-
ta.

Stark Sándor polgármester megköszönte a ltozzászólásokat, és elmondta, hogy a
vize|vezető ügyében megkeresi aközatkazelőt. Javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Képviselő-testiilet egyhangulag4 igen szavazattal, minősített döntéssel megalkotta az alábbi

2 l20l5 "GI.I O")önkorm ányzati rendeletet

az önkorrrrányzat 2al 5. évi költségvetéséről

(előterj esztés a j egyzőkönyv mellékietét ké:pezl)

3./Napirend:

Stark Sándor polgánmester elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzataíról szóló
20IL évi CLXXXIX. törvény alapján a képviselő-testiiletnek választást követő 6 hónapon
belül el kell fogadní a gazdaságr programj át. A gazdasági programot a képviselők megkapták,
kérte a hazzásző|ást, véleményt,

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy a gazdaságs program foglalkozik az
önk<lrmányzati vagyonnal, a forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, és

forgalomképtelen vagyonnal. Milyen ingatlanok ezek?

Takács Lászlóné jcgyző elmtlndta, hogy forgalomkópes vagyona nincs az önkormányzatnak,
az utak, vizelvezetők, csatonrák forgalomképtelenek, az épületek korlátozottan
forgalomképesek.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket fogadják el a gazdasági programot.

Képvi s elő -te stiil ete e gyhangu 4 i gen szav azattal me gltozta az alábbi:.

5l2ü15.(I"27")Ökt.sz. h a t á r o z at a t

Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testülete Magyarország
lrelyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a
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alaPján elkészített 2014-2a19 éwe szőlő Gazdasági programját
/ elfogadta.

(gazdasági program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

-1./Napirend:

Stark Sándor Polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tagja ,,A Völgy Turisztikai
EgYesÜlet"-nek" Az egYesÜletben az önkon,n ányzatot delegált tag képviseli. Javasolta Imre
Gabriella alpolgármestert delegálni.

KéPviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattalmeghozták az alábbi:

6?aÉ.Q.27.)Ökt.sz. h a t á r o z a t a t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete,,A Völgy
Turisztikai Egyesület"-be Imre Gabriella alpolgármestert delegálta.
képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az
önkormányzatot képvis elje, jegyzőt utasítja, hogy enől az egyesület
elnökét tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő. 2aI5. február 10.

Kovács Krisztián képviselő l7,30 órakor megérkezett.

Stark Sándor Polgármester elmondta, hogy a Közép-dunántuli Kömyezetvédelmi és
VÍzÜgYi Igazgatőság Veszprómi Szakaszmérnöksége 2014. szeptember I4-I5.-i,
vízkáreseménY kapcsán bekérte a település vizkfu elhádtási tervét. Javasolták a tervet
átd,o7goztatni a káresemények ismeretében, figyelembe véve a jogszab ályváltozást. Két
ajánlatot kértek, az eredeti terv készítőjétől a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
GYenesdiástól, aki nettó 95.000.-ft.ért átdalgozza a tervet. A másik qánlatot az ,,Aq'la,,
EPítőmérnöki tervezési, szakértési, tanácsadási vállalkozás Székesfehérvár adta 195.000._ft.
Összegben. Javasolta a Varsás Kft.-tét megbízni avizkár elhádtási terv elkószítésével.

KéPviselők a javaslattal egYetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazatta|megfuozták az alábbi:

7naÉ.G.27")Ökt.sz. h a t ár o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testtilete megbizza a
vízkár elhádtási terv elkészítésével Varsás Környezetvédelmi és
Szolgáltató Kft. Gyenesdiás, Gödörházy A.u.60.sz. céget. Képviselő-
testiilet előzetesen közöl tervezési díjat nettó 95.000.-ft-ot elfogadja,
az összeg a költségvctésében biztosított.

KéPviselŐ-testtilet felhatalmaz za a polgármestert a tervezési szerződés
a|áírására.
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Felelős: Stark Sándor polgármester

Határidő: 2015. február 28.

Fekete Róbertné képviselőo a kultúrház vezetője kérte a testtiletet határozzák meg a

kulturház bérleti díját. Több alkalommal kérték a helyiséget, télen fiíteni ke|l, ezéftjavasolta,
hogy családi rendezvényeket kivéve kérjenek bérleti dijat. Egész napra 10.000.-ft-ot, fél napra
pedig 5000. -ft -rit j avasolt megállapítani"

Képviselők a javaslattal egyetértettek,és egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:

8?aÉ.G.27.)Ökt.sz" h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testülete Petőfi u.19.sz.
alatt lévő kulturház bérleti díját a|abbiakban hatátozzameg:.

Egész napr a történő igénybevétel : 1 0. 000. - ftl nap.
Fól napos igénybevétel: 5000.-ftlnap.

Mentes a bérleti díj fizetése alól: családis rendezvény céljfua történő

igénybevétel.

Képviselő-testtilet felhatalmazza a kultúrháa vezetőjét, hogy a fenti
összegú bérleti díj beszedéséről gondoskodj on.

Fekete Róbertné képviselő kéróezte, hogy a képviselők részére a laptop vásárlását

betervezték-e a költségvetésbe?

Krunikkerné Török Andrea gazdasági vezető elmondta, hogy a laptop vásárlása szerepel a

felhalmozási kiadások között"

Stark Sándor polgármester kérte a kópviselőket tegyenek javaslatot a falunap időpontjára.

Fekete Róbertné képviselő augusztus 15.-ét javasolta, mivel előtte a plébános úr nem ér rá,és

a szentmise része a falunapnak.

Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18 órakor

bezárta"

k.m.f.t.

{k&r#{pi
i/ ,-1- Ql
tatacJrasztale)

-áffi
polgármester JegyZo


