Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296. Hegyesd, Zrínyi u.1.
Szám: 1402-7/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án
(csütörtökön) 18 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.
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 Lászlóné
Holczbauerné Kiss Erika
Kapócs Tibor

jegyző
kultúrház vezető
Hegyesdért Közalapítvány elnöke

Jegyzőkönyvvezető:
Takács Lászlóné

jegyző

Stark Sándor
polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket, alapítvány vezetőjét,
valamint a kultúrház vezetőjét. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő
jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával
értsenek egyet, azt fogadják el.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadták az
alábbi:
Napirendet: 1./ A talajterhelési díjról szóló 9/2009.(IX.15.)önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Stark Sándor

polgármester

2./ Vegyes aktuális ügyek
a.) Hegyesd ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv
véleményezése
b.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer Gördülő
Fejlesztési Terv véleményezése
c.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat közalkalmazottjának felmentése
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d) Falunapi program megbeszélése
Előadó: Stark Sándor polgármester
1./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a talajterhelési díjról
szóló rendelet tervezetet. 2012. február 1-től 120.-ft/m3 díj 1200.-ft/m3 összegre változott,
mivel Hegyesd fokozottan érzékeny területen helyezkedik el, a szorzó 3-as, 1 m3 víz után
3600.-ft/m3 összeget kell fizetni. Egy fő az aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem kötött rá, a többi külterületi ingatlan tulajdonos. A helyi jogszabály nem ismételheti meg
a központi jogszabály rendelkezéseit, ezért azt felül kell vizsgálni. Jelenlegi tervezetben
szerepel talajterhelési díjra vonatkozó 50 %-os kedvezmény, melyet jövedelmi viszonyok
alapján lehet kérni.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy díjmentességben részesülnek azok a személyek is,
akiknél a vízfogyasztás mennyisége nem haladja meg a 10 m3-t.
Javasolta a rendelet tervezetet elfogadni.
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi:
7/2015.(VIII.3.)Önkormányzati rendeletet
a talajterhelési díjról
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2./ N a p i r e n d :

2./ N a p i r e n d :
a.) Hegyesd

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
megküldte a Hegyesdi
ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét.
Beruházási tervek között szerepel a Zrínyi és Petőfi utca ivóvízvezeték rekonstrukciója.
Megvalósítási időtartam: 2027, 2029.
Fekete Róbertné képviselő véleménye szerint a beruházás soká lesz, de a kivitelezés során
oda kell figyelni arra, hogy az új aszfaltot visszaállítsák eredeti állapotban.
Stark Sándor polgármester javasolta a gördülő fejlesztési tervet elfogadni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
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25/2015.(VII.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd
község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (4) bekezdése, valamint
az 58/2013.(II.27.)Korm.r.90/B. §-a
alapján Hegyesd
ivóvízellátó
víziközmű rendszerre vonatkozóan elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a
határozat melléklete szerinti formában elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót a
testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő. 2015. augusztus 19.
(gördülő fejlesztési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
b.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer Gördül Fejlesztési Terv
véleményezése
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az üzemeltető megküldte a Hegyesd
szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét. Beruházási
összeggel nem terveznek, felújítási és pótlási tervben 2030-ig terjedő időszakra határozták
meg a fejlesztési feladatokat.
Javasolta a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
26/2015. (VII. 30.) Ökt.számú határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. §
(4) bekezdése, valamint az 58/2013.(II.27.)Korm.r.90/B. §-a alapján
Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszerre vonatkozóan
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti
formában elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót a
testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő. 2015. augusztus 19.
(gördülő fejlesztési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
c.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
közalkalmazottjának felmentése
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Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
közalkalmazottjának – gépkocsivezetőnek - felmentését
kezdeményezte a munkáltató. Felmentéssel járó költségek visszaigénylésére pályázatot
kívánnak beadni. Az önkormányzat tagja a társulásnak, ezért nyilatkozni kell, hogy az
önkormányzatnál nincs üres álláshely, a gépkocsivezetőt nem tudja foglalkoztatni. Ismertette
a határozat tervezet, és kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
27/2015.(VII.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete , mint a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak
szerint nyilatkozik arra , hogy a Társulás által fenntartott Balaton –
felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál
egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazottat ( 1 fő
gépkocsivezető ) a fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámleépítéssel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.
Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2015. augusztus 30.
d) Falunapi program megbeszélése
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy 2015. augusztus 15-én kerül sor a falunapra.
Ismertette a programot. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Fekete Róbertné képviselő javasolta a gyerekeknek játszóházat szervezni, Vargáné Zsuzsa
biztos szívesen vállalná.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy felkérte a Monostorapáti művelődési ház vezetőjét,
Ő is ígéretet tett arra, hogy szervez a gyerekeknek programot, gyöngyfűzést, papírhajtogatást.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aktívan vegyenek részt a falunap
lebonyolításában. Kérte akinek közérdekű bejelentése, javaslata van tegye meg.
Fekete Róbertné képviselő kérte a temetőben összegyülemlett szemét elszállításának
megrendelését. Javasolta a lomtalanítást is megszervezni szeptember közepén. Ismertette
Kocsis Tamás vállalkozó árajánlatát a kultúrház lambériázásáról.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az összegre tekintettel kell kérni még egy
árajánlatot.
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Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19 órakor
bezárta.

k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

