Hegyesd község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8296. Hegvesd. Zrínyi u.1.
Szám: t402-2l2015.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: HegYesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-testiilete 2015. fobruár
24.-en
(kedden) 17.00 Őrai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános
ülésérő1.

Az ülés helye: Polgármester lrodája
Jelen vannak:

Flegyesd,

Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Pókóné Román Katalin

ZÁnyiu.I.

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
kovács krisztián

képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönyvvezetőz
Takács Lászlőné

Jegyzo

Stark Sándor Polgármester: kÖszÖntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította,
hogy a
megválasztott 5 kéPvise]őből 4 ftí jelen van.-Kérte a képviselőket,
hógy a meghívóban
szereplő napirendi pontok tárgy alásával értsenek egyet, azt fo gadlák
el.
A kóPviselŐ-teshilet határozathozatal nélküt, egyhangű a8, 4 igőn szavazatta1 elfoga
dták az
alábbi:
NaPirendet: 1,1HegYesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-teshiletének
önkorm ányzati
rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásről és ellátásokról
Előadó: Stark
2.1

Sándor

polgármester

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestrilete szervezeti
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Előadó: Stark Sándor polgármester
3"/ Vegyes, aktuális ügyek"
a.) Hegyesd ivővízellátő

vízikőzmű- rendszer Gördülő Fejlesztési
Terv elkés zít é s ére, vagyo nértékel ésre me gltata|mazás
b.)Hegyesd szennyvizelvezető és tisztító viziÉözmű- rendszer Gördülő
Fejlesztési Terv elkészítésére
meghatalmazás

2

c.) Hegyesd 65112. hrsz-u ingatlan vásárlására kérelem

Előadó: Stark Sándor polgármester

1./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptrák az előterjesztést.2015.
március 1-től módosul a szociális törvény, a törvény nem tartalmaz szabáIyzást a
lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgíltatásra, méltányossági ápolási dijra,
valamint a méltányosság közgyógyellátásra. Ezeket az ell.átási formában az önkormányzat
beépítheti saját helyi rendeietébe, melynek költsége teljes egészébenaz önkormlnyzatot
terheli. Kérte a képviselők véleményétjavaslatát.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy több ellátási forma a régíszociális rendeletben is
fon-na az űjszilőttek hozzátartozőínak egyszeri támogatása,
szabáIyozásra került. Ú;
"natari
mellmek összege 20.000.-ft, valamint a lakhatással kapcsolatos kiadások fedezetéhez valő
hozzájárulás. Minden ellátási formánál vizsgálni kell a jövedelmi viszonyokat.
jövedelmi hatarok, hogy az ellátást igénylők többsége jogosult lesz ellátásra.
Kiegészítésrekerült a rendelet tervezet 18. §-al a nyugdíjellátásban rószesülők egyszeri
támogatásával, hisz ez az ellátás már eddig is volt, csak jövedelem határtól fiiggetlenül
biztosították.
Olyan magasak

a

Stark Sándor polgármester megköszönte

a

kiegészítéstés kérte a rendelet elfogadását.

Képviselő-testtilet egyhangúlag, 4 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alábbi;
3/2015.(II.27.) önkormányzati

rendeletet

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

(rendelet a jegyzőkönyv

mellékletétképezi)

2.1Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló rendet elfogadása szűkségessé teszi az SZMSZ. módosítását is, mivel az átnlházott
hatáskörben

hozott döntéseket a szabályzattartalmazza. Javasolta annak elfogadását.

Képviselő-testtilet egyhangúlag, 4 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az a|éhbi:
4/20 15.(II.27")önkorm

ányzati rendeletet

Hegyesd község Önkormányz ata S zerv ezeti és Működési Szab
(rendelet a jegyzőkönyv

á1

yzatár őI

mellékletét képezi)

3./Napirend:
CCX.

A

vízlközmű-szolgáltatásról szóló 20II. évi
törvény 11.§ (2) bekezdése szabáIyozza a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy

3

kötelezettséget,

A BAKONYKARSZT Yiz- és Csatornamű

RészvénYtársaság felajánlotta segítségéta Gördülő

Zártköruen Működő

Fejlesztési Tervel kapcsolatos
Önkormányzati kÖtelezettségek teljesítésében.A BAKONYKARSZT
Zrt. meglatalmazással
vállalja,hogY az Önkormányzatviziközmű-vagyonára2016-2030.
évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervet elkészíti. A meghata\m:azás kiterjedhet
arra, hogy az önkorm ányzat álta1
szolgáltatott adatok alapjánÖsszeállított Gördülő Fejlesztési
Tervet a BAKoNYKARSZT Zrt.
jóváhagyásra benyújts a aMagyar Energetikai
és l<özmű -szabályozási Hivatalhoz. kiterjedhet
továbbá arra is, hogY a BAKONYKARSZT Zrt. az Önkormányzatot
a Magyar Energetikai és
KÖzmŰ-szabálYozási Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyására
irányuló eljárásában
kéPviselje. Javasolta a mellékletben megküldött határo zattewezet
elfogadását.
KéPviselŐ-testÜlet egYhangu 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartőzkodás nélkül meg!.nzta
az alábbi:

9/2015.(Il.24)Ökt.sz. h a t á r a za t o t
HegYesd KÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
a 11-02422-1001-10 MEKH kóddal rendelkező 6. sorszámú Hegyesd
ivővíze|látó
vízikÖzmŰ-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyal ta a 20I
6-2030. évekre
vonatkozó GÖrdÜlő Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.

A

vízikőzmű-szolgáltatásról szóló }OIL évi CCx. törvény
11. § (2)
bekezdése szerinti GÖrdÜlő Fejlesztési Terwel kapcsolatos
kötelezettségek

végrehajtása érdekében a Képviselő-testiilet felhatalmazza
a po1gátmestert
arÍa) hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Vízés Csatomamű
ZártkÖrűen MŰkÖdő Részvénl,társaságot a Gördülő
Fejlesztési Tervvel
kapcsolato s önkormányz ati kötelezettségek telj esítésével.

A

meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKoNYKARSZT
Zrt. a
vonatkozó Terveket készítseel és a Vksztv. valamint az
58/20!3. (IL 27.)
Korm. rendelet áItal megáIlapított véleményezésátvételétkövetően,
a 20162030, évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar
Energetikai és
KÖzmŰ-szabálYozási Hivatalhoz nffitsa be ós a jóváhagyásra
irányuló
eljárásban képviselje az Önkorm ányzatot.
KéPviselŐ-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot
és meghatalmazást
hildje meg az üzemeltetőnek.
Felelős: Takács Lászlőné jegwő
Határidő: 2aI5 "mároius 10.
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CCX"

Sándor Polgármester elmondta, hogy a vízlközmú-szolgáltatásról
szőló 20ll. évi
tÖrvénY 78.§ (1) bekezdése szerint á" Önto.-ényzat tulajdonában
levő vizlközmű_

vagyont vagyonértékelni kell.

A BAKONYKARSZT VÍz- és CsatomaműZárrkőrűen Működő Részvénytársaság
felajánlotta
segítségéta vagyonértékeléselvégzésében.A

BAKONYKARSZT

Zi.

meghatalmazással

4

vállalja,hogy az Önkormányzatvizlközmű-vagyonának vagyonértékelésételvégezteti, hogy a
24l20I3" (Y.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a Társaság területén egységes elvek
alapján, egységes vagyonértékeléskészülj ön.

A

is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vagyonértékelő
kiválasztásara irányuló közbeszerzési eljárásban a Magyar Energetikai és KözműszabáIyozásí Hivatal áItal jóváhagyott Beszerzési és Közbeszerzési SzabáIyzatában
foglaltaknak megfelelően, ajánlatkórőként já{on el az Önkormémyzat helyett és nevében.
Ennek megfelelően ttatározza meg a közbeszerzést eljárás szabályat szerinti nyertest,
tájékoztatásunk után szerződést kössön, valamint a nyertes részere az ellenszolgáltatás díját
meghata|mazás kite{erlhet arra

megfi zesse. J avaso lta a határ ozat tenlezetet

el fo

gadni.

Hegyesd község Örtkormányzata Képviselő-testíilete egyhangú 4
ellenszavuzat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

igen

szavazattal,

10/2015.(il.24)Ökt.sz" h a t á r a za t o t

Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a lt-02422-1001-00-10 MEKH kóddal rendelkező 6. sorszámú Hegyesd ivővíze||átő
v fuiközmű- rendszer Ell átásért F elel ő se, megtárgyal ta a v izlkőzmű-rendszer
vagyonértékelésérevonatkozó napirendi pontot.

A

vizikőzmű-szolgáltatásról szóló 20IL évi CCX. törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti vagyonértékelésikötelezettség teljesítéseérdekében,
toviábbá, hogy a 24l20I3. (Y.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szeint a
BAKONYKARSZT Yiz- és Csatomamű Zártköruen Működő
Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés
készüljön, a Képviselő-testiilet felbatalmazza a Po|gármestert arra, hogy a
2aI2. évben a BAKONYKARSZT Yiz- és Csatornamű Zártkőrűen Működő
Részvénytárs asággal megkötött E gyetértési nyllatkozat alapj án hata|mazza
meg a BAKONYKARSZT Yiz- és Csatomamű Zártkőruen Működő
Részvénlársaságot a vagyonértékeléselvégeztetésével.

A

meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevünkben és helyettünk
a Nlagyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal áItaI elfogadott
Beszerzési és Közbeszerzési SzabáIyzatában foglaltak szerintiközbeszerzési
eljárásban váIassza ki a vagyonértékelő személyét,vele szerződést kössön ós
neki az ellenszolgáltatást kifizesse.

KépviselŐ-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot és meghata|mazást
ktildj e me9 az üzemeltetőnek.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2015. március 10.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a vízlközmű-szolgáItatásról szóló 20ll. évi
CCIX. törvény. 11. § (2)bekezdése szerint minden év szeptember 15-ig az Önkormányzat

tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni.Hegyesd
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kÖzség, mint a 64. sorszámú Hegyesd szertnyvize|vezető és tisztító vizlközműrendszer
ellátásért felelőse köteles a tervet elkészíttetni.

A BAKONYKARSZT VÍz- és Csatornamű ZártkörőenMűködő Részvénytársaság felajánlotta
segítségéta GÖrdÜlő Fejlesztési Tervel kapcsolatos önkormányiati k<;ielezettségek
teljesítésében.A BAKONYKAR.SZT Zrt. meghatalmazással váIlalja,iogy
- onko.ma.rylai
vizikÖzmŰ-vagYonára 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési fórvet
elkészíti.

A

meghatalmazás kiterjedhet arra, hogy az Önkorményzat által szolgáltatott adatok
alapján
Összeállított GÖrdÜlő Fejlesztési Tervet a BAKoNYKARSZT Zrt. jővahagyásra benyujÜ
a
MagYar Energetikai es Közmú-szabályozási Hivatalhoz. Kiterjedhei tovaűá arra is,-hógy
a
BAKONYKARSZT Zrt" az Önkormányzatat a Magyar Energetikai és Közmii-szabályoiasi
Hivatal Gördülő Fejlesztési Terv jóváh a,gyásfuairanfrilO eljárááábanképviselje.
Javasolta a határozat tervezetet elfogadni.

KéPviselő-testtilet egyhangúlag,
meghozta az alákbi:

4

t1/2015.(II "24.1Ökt"sz. h a t á r o

za

igen szavazattal, ellenszavazaí és tarlőzkodás nélkiil
tot

Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint

005-00-00

a

21-02422-1-

MEKH kóddal rendelkező 64. sorszámú Hegyesd

szennYvízelvezető és -tisztítő vuiközmű-rendszer Ellátásért Felelőse,
megtárgyalta a 2a16-2a30. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
készítésére
vonatkozó napirendi pontot.

A

vizlkőzmű-szolgáltatásról szóló 20II. évi CCx. törvény 11.
§ (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Terlryel kapcsolatos kötelezettségek
végrehajtása érdekében a Képviselő-testtilet felhatalm azza a polgármestert
arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű
Zártköruen Működő Részvénfiársaságot' a Gördülő Fejlesztési Terwel

kapcsolato s önkormányzati

kötelezettségek telj esítésóvel.

A

meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKoNYKARSZT Zrt. a
vonatkozó Terveket készítseel és a Vksztv. valamint az 58l20I3. (II.27.)
Korm. rendelet által megállapított véleményezésáNételétkövetően, a 20162ffia. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és
közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jőváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkorm ányzatot.

képviselő-teshilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot és meghatalmazást
küldje me1 az üzemeltetőnek.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2015" március 10.
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Stark Sándor polgármester ismertette Benedek Áaam és Deutsch Ildikó

kérelmét.

Önkormányzattól bérlik az önkormányzat fulajdonátképező 65112. hrsz-u ingatlant. Szeretnék
azt megvásárolni, és cserj ékkel, gyümöl cs fákkal b eültetni.
AzingatT.an a rendezési tervben közparkkónt

szerepel, amely forgalom képtelen. Abbarl,az
esetben lehetne értékesíteni,ha a rendezési terven a közpark megnevezést módosítanák, és a
vagyonrendeletből is kivennék. Jelenleg nem értékesíthetőa terület, amennyiben a rendezési
terv módositásra kerül javasolja megvizsgálnt az átminősítését.Javasolta a kérelmet a fenti

indokok miatt elutasítani.
Képviselő-testiilet egyhangúlag 4 igen szavazatta|, e|Ienszavazat és Ártőzkodás nélkül
megltozta az alábbi:

12t2lt5"(L24.)Ökt"sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkonnányzata Képviselő-testülete Benedek Ádam és
Deutsch Ildikó Hegyesd, Petőfi u.2lc. sz. alatti lakosok kérelmétnem
támogada. Hegyesd 65112. hrsz-u ingatlan a helyi építésiszabáIyban
közparkként szerepel, mely forgalomképtelen.

Képviselő-testtilet a rendezési terv módosításakor megvizsgálja, hogy a
közpark átminősítésérevan-e lehetőség.
Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy erről kérelmezőket tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlőné jeswő
Határidő: 2015. március 10.

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy az önkormányzat taga a Zalu Dombhátaktól a
Vulkánok Völgyéig Egyesületnek" Kérik projektötletek, meglnildését 2015. március 2-ig.
Véleményeszerint a volt bányatelek hasznosítására lehetne javaslatot adni, valamint azlqszer
park színpaddal történő ellátását kellene megvalósítani.

Imre Gabriella alpolgármester javasolta, hogy a bányateleknél fogalmazzák

meg

futballpály a létrehozását, téli hónapokban korcsolyapálya kialakitását.

Stark Sándor polgármester megköszönte a javaslatokat, a projektötlet adatlapot fentiek
fi

gyelembevételével kitöltik és elktildik,

Fekete Róbertné képvíselő javasolta a kulturház belső lambéiázását elvégeztetni, árajánlatot
kell kérni.

§tark Sándor polgármester megköszőrlte
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a megjelenést és az
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ülést 18 órakor bezárta.
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Takácslászlőné'
jegyző

