
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296. Hegyesd. Zrínvi u.1.

Szám: 1402-912015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község Önkormrányzata Képviselő-testtilete 2OT5. október 6.-rán
(kedden) 18 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Az ütés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, ZÁnytvI.

Jelen vannak:
Stark Sándor polgármester
Imre Gabriella alpolgármester
Fekete Róbertné képviselő
Kovács Krisztián képviselő
Pókóné Román Katalin képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával azzal a módosítással értsenek egyet, hogy
az egészségügy helyzetéről szóló beszámolót vegyék le a napirendek közül, mivel a
háziorvos nem készítette el a beszámolót és nem is jelent meg. Döntsenek a kulturhéű
latrtbéiazásiára adott árajánlatolaől, valamint a falugondnok továbbkepzésérőI.
A képviselő-testtilet módosítással egyetértett, és hatílrozathozatal nélkil, egyhangúlag, 5

igen szav azattal elfoga dta az alábbi:

Napirendet: 1 ./ Hegyesd község Önkormányz ata 2015.évi költségvetésének
elfo gadás áról szóló 2 l 20 l 5 .(U.15. ) önkormán yzati r endelet módo sítása

Előadó: Stark Sándor polgármester

2. l T ájékoztatő az önkormányz at 20T 5 . I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Stark Sándor polgármester

3.1 Hegyesd község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója

Előadó: Stark Sándor polgármester
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4.1Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról, 207 5. L félévi gazdálkodásárőI.

Előadó : Takács Lászlőné jegyző

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) család és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata
b.) Y izlkőzmű-vagyon vagyonértékelésének elhalasztása
c.) kulturház larrűét'ré.zására adott áraj ánlatok megtárgyalása
d.)falugondnok továbbképzése

Előadó: Stark Sándor polgármester

Napirendelőtt:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a lejárt határidejű
Itatározatokvégrehajtásáről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatőt.

Kérte a képviselők észrevételét, hozzászólását.

Hozzászőlás nem volt, a tesftilet határozathozatal nélkiil egyhangulag, 5 igen szavazattal
elfo gadta a táj ékoztatőt.

1./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a 2015. évi
költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. A módosítást a többletbevételek tették
szükségessé. Kérte a képviselők hozzásző|ását.

Imre Gabriella alpolgármester kérdezte, hogy mit jelent az állarrtháztartáson belüli
megelőlegezés visszafi zetése?

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a közmunka program keretében biztosított
támogatás, valamint állami támogatás megelőlegezése, amely bevételként és kiadásként is
megjelenik.

Stark Sándor polgármester kérte a rendelet tervezet elfogadását.

Képviselő-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az aláhbi

8/20 15.(X. 1S.)Önkorm ányzati rendeletet

az önkormán yzat 20 I 5 . évi költségvetéséről szóló
2 l 20 I 5 . (I. I0. ) ö nkormán yzati r endel et mó do sítás áró l

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat 2015.
I. felévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést. A bevételek előirán5rzata 22.867 e ft. teljesítés
15.367 eft.67 oÁ,akiadásokelőirányzata22.867 eft. teljesítés 7.873 eft.34Yo.Kértea
képvi s el ők bozzászőlását.

Fekete RÓbertné képviselő javasolta az előteqesztést elfogadni, hisz ez már megtörtént
dolog.

Képviselő-tesftilet egyhangúlag, 5 i gen szav azattal megltozta az alábbi:

30/2015.(X.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-testtilete az önkormán yzat 2OI5. I.

félévi gazdálko dásáról szóló előterj esztést el fo gadta.

(előte{ eszt és a j e gyzőkönyv mell ékletét kép ezi)

3./Napi rend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták Hegyesd község
BŰnmegelŐzési és Közbiztonsági Koncepcióját. Kérte a képviselők hozzászőlását,
észrevételét.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt ezértkérte a koncepció elfogadását.

képvi selő-testtilet egyhangúl ag, 5 i gen szav azattal me gltozta az alábbi

31/2015.(X.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t a t

Hegyesd község Önkormányzata Képvi selő-testtil ete,,Hegyesd közs ég
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncep ciőj át,, elfo gadta.

KépviselŐ-testület utasítja a jegyzőt, hogy a koncepciót ktildje meg a Tapolcai
Rendőr-kapitánys á gnak táj ékoztatás célj áb ó 1.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

HatéÁdő: 2015. október 1 5.

(előte{ eszt és a j e g5rzőkönyv mell ékletét képezi)

4.1Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a Monostorapáti Közös
Önkormányzati Hivatal 2015" évi munkáj áről,valamint azl. félévi gazdáIkodásáról szóló
beszámolót.
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kérte Takács Lászlőné jegyzőt, amerrrryiben kiegészítése tegye meg.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy ágazatonként bemutatták a végzett munkát.
Hivatalhoz tartoző települések közül Monostorap átlban, Sáskán és Hegyesden az
adóbevételek alakulása megfelelő, a másik 3 településnél vannak lemaradások, mely a
telePÜlések Összetételéből is adódik. Az apparátasból folyamatosan igénybe veszik a 40 éves
munkaviszony által biztosított nyugdíjazási lehetőséget. Ebben az évben 1 ftí, következő
évben 2 főkívánnyugdíjba vonulni.

Nem kÖtelező a feléves gazdálkodásról szóló beszámoló, de tájékoztatás céljából
elkészítették, a teljesítés időarányos. Kérte az előterjesztések elfogadását.

Stark Sándor polgármester megkÖszönte a kiegészítést és kérte a képviselőkhozzászőlását.

kérdés, hozzászőlás nem volt, ezértkérte a beszámolók elfogadását.

Képviselő-testtilet egyhangúlag 5 igen szavazattal megltozta az alábbi:

32l2015.(X.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

HegYesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-testtilete ,,Beszámoló a
Monostorapáti KÖzÖs Önkormányzati Hivatal munkájáról,, című előterjesztést,
valamint azI" félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadta.

(előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik)

5.iNapirend:

a.) család és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizs gálata

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptak a család és
gYermekjÓléti szolgálat ellátásának felülvizsgálataről szóló előterjesztést. Jogszabíilyváltozás
miatt 2015. október 3l-ig felül kell vizsgálni az ellátás mődját, szervezeti kereteit. Jelenleg a
TaPolca KÖrnYéki Önkormányzati Társulás keretében a társulás által fenntartott Balaton_
felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgá|atlátla ela feladatokat.

Javasolta továbbra is társulás keretében történő feladatellátását, a hatfuozat tervet ,,A,,
pontj ának elfo gadását kérte.

képviselő-testiilet egyhangúl ag, 5 i gen szav azattal megltozta az alábbi:

33/2015.(X.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testülete - figyelemmel azegyes
szociális és gyermekvédelmi tárgyű törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII tÖrvénnyel módosított , a szociális igazgatásról szóló 1993 évi III.
törvény 136.§ (8) és (9) bekezdéseiben foglaltakra - felülvizsgálta az
önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti
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szolgáltatási feladatainak ellátásanak módját , szewezeti kereteit , és az e
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket. A felülvizsgálat
eredményeként az alábbiak szerint dönt .

Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyt igazgatásról szóló , a
2015.évi CXXXil. törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény aO.§ (1) és
(1a) bekezdés a) foglaltakra - 2016. január 1. napjától a kötelezően
ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére
vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki Onkormányzati Társulás kertében, a
társulás áItal fenntartott Balaton-felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat , 8300 Tapolca , Nyárfa u.3.) keretében az
önkormányzat és a társulás között létrejött ellátási szerződés alapján, társulás
keretében kívánja ellátni.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a társulás
elnökét tájékoztassa.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Határidő: 2015. október 20.

b.)Yizlközmű-vagyonvagyonértékelésénekelbalasztása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy 2015. februárjában döntöttek a vizlközmí
vagyonértékeléséről. A vagyonértékelést 2015, december 31-ig kellett volna elvégezni, de
jogszabály váItozás miatt az időpont kitolódik 2019. december 31-re.Veszprém Megyei Jogu
Varos a vagyonértékelést elhalasztotta, ezert a BakonykartszYíz- és Csatomamű Zrt.kérte az
önkormányzat álláspontját, elhalasztják-e a vagyonértékelést,. Javasolja a víziközmű-
rendszer vagyonértékelésének elhalasztását, és a IO120I5.(II.24)Ökt.sz. határozat
visszavonását.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangu|ag 5 igen szavazattalmeghozták az alábbi:

34t20l5.(X.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testi.ilete, mint a íí-02422-1-
001-00-10 MEKH kóddal rendelkező 6. sorszámú Hegyesd ivővue||átő
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a vizlközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.

Képviselő-testtilet a vizlközmű-szolgáltatásról szóló 20II. évi CCIX. törvény
78.§ (1) bekezdés módosulása miatt a vagyonértékelést elhalasztja 2019.
december 3l-ig egységes vagyonértékeléssel, és 10/2015.(Il24)Ökt.sz.
hatítr o zatát vi s sz avonj a.
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Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy enől azűzemeltetőt a Bakonykarszt
Y iz- és Csatornamű Zrt. ű4ékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2015. október 31.

c. ) kultúrház lamb éiézás ára adott ár aj ánlatok me gt árgyalás a

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy előző testiileti ülésen már foglalkoztak a

kultúrház lambéÁázásával. Akkor., egy árqánlat volt Kocsis Tamás tapolcai vállalkozó
munkadíja 239.7000.-ft. volt. Az Ó ajánlata tartalmazza a ftg lambéria javitását 27.000.-ft.
összegben.
Kértek még egy ajánlatot, Czeínet Balí,zs tapolcai vállalkozó által közölt összeg 167.550.-

ft., mely összeg nem tartalmazza a száIlítást költséget, illetve a takarófólia árát. Régi lambéria
javítására kiilön ajánlatot adott, mely 15.000.-ft. Az anyagokat az önkorményzat vásárolja
meg.
Fentieken kívül 2 db. aszta| elkészítése 36.000.-ft. összegbe, valamint a villanyóra
szekrényajtó cseréje 1 5.000.-ft-ba keriilne.
Kérte a képviselők javaslatát.

Fekete Róbertné képviselő a kedvezőbb ajánlatot javasolta elfogadni, munkával Czeinet
B alázs vállalkozót j avasolta megbízni.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangulag 5 igen szavazattd,meghozták az aléhbi

35/2015.(X.6.)Ökt.sz. h a t á r a z a t a t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete megrendeli Czeiner
Balá.zs épületasztalos 8297 Tapolca-Diszel, Miklós út 14.sz. vállalkozótól
Hegyesd, Petőfi u.19.sz. alatt lévő klLlrtűrhénlambéiazását bruttó 167.550.-ft.

összegben. Megrendel 2 ű 60 x 120-as mérettí asztal készítését bútorlap
tetővel, fenyő lábakkal 36.000.-ft. értékben, továbbá a polgármesteri irodánál a

villanyóra szekrényajtó cseréjét 15.000.-ft. összegben, a könyvtár, falumúzeum
lamb ériáj ának j avítását 1 5 . 000 

" 
-ft . - ért a mellék elt ár aj ánlat alapján.

Képviselő-testiilet fe|hatalmazza a polgármestert a váIlalkozási szerződés
aláírására.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Határidő: 2015. október 15.

d.)falugondnok továbbképzése

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a falugondnok részére tovabbképzést szewez a

Főnix-Füred Tanácsadó és Szolgáltatő Bt. Balatonfiired, Déry Tibor ul4."látszmák és

Konfliktuskezelés" címmel, Veszprémben. A tanfolyam költsége 29.000.-ft., továbbképzésre
2015. október 19.-én, 2l.énés 22.-énkerül sor. A falugondnok 30 kreditpontot tud gyűjteni a

tanfolyam elvégzésével.
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Javasolta a költséget vállalni, afedezet rendelkezésre áll.

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

36/2015.(X.6.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete Holczbauerné Kiss Erika
falugondnok továbbképzésének költségét biztosítja 2015. évi költségvetése
terhére. A tanfolyamra 2015. október 19.-én, 2l.én és 22.-én kerül sor. A
tanfolyam díja: 29.000" -ft .

Képvi s elő-testíilet felhatalmazza a polgélrmestert a j elentkezés i lap aláir ásár a,
jegyzőt a díj utalására.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2015. október 10.

Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19 órakor
bezárta.

k.m.f.t.

St*kS^j"Ir/'
stark sándor
polgármester

n

ú _ -\ C-J-+, ,:)
I aKacs Laszlone

jegyző

6n*m,c*\P,&1
E#


