Hegyesd község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8296. Hegyesd. Zrínvi u.1.
Tel:871435-038.
Száma: I402-I2|20I5.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete által 2015.november I7-én
(kedden) 18 órakor megtartott rendes nyilvános ülésérőt

Helye: Kultúrház Hegyesd, Petőfi u.19.
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Takács

Lászlőné

jegyző

Stark Sándor polgármester üdvözölte

a jegyzőt, képviselőket. Megáll

apította, hogy a
testületi ülés továbbra is határozatképes, hisz 4 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.
kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot.
KépviselŐ-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattalhatározathozatalnélkúl elfogadta az
alábbi:
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S

zab áIy zataró

1

.

l Hely í E s é lye

./Hegye

sd

köz

20 I 4 (XII

gy enl ő sé gi

Előadó: Stark
3

9l

.

Sándor

Előadó: Stark
2

ÖnkormányzataKépviselő-testülete Szervezeti és Működési

szó l ó

sé g

5 .) ö

nkorm ény zati rende et mó
1

do s ítás

a

polgármester

Terv

Sándor

.1

fe

lülv izs gáIata

polgármester

Önkormán y zata Képvi selő-te stül et 20

Előadó: Stark Sándor polgármester

t6

.

évi Munkaterve

2

/

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a,) belső ellenőrzési terv elfogadása
b, )iskolai kör zethatár véleményezése
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Napirend elótt:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, átnlházott hatásk<irben hozott döntésekről, fontosabb
intézkedésekről szóló té$ékoztatő.

Kérte a képviselőket akinek hozzászőlása van tegye meg. Képviselő-testülethatfuozathozata|
nélkül egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta atájékoztatőt.

1./l.{apirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a szervezeti

és

működési szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetet. Módosítást a korrnányzati
funkciók számának és megnevezésének változásatette szükségesség. Kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, el|enszavazat és tartőzkodás nélkül
megalkotta az aléhbi:
9/20

1

5.(K.25.)önkormányzati rendeletet
He gye sd közsé g Önkormany zata Képv iselő-te stülete

SzabályzatátőI szőIő 9l20I4.(XII.15.) önkormányzati
(rendelet

a

jegyzőkönyv

zervezeti é s Működé si
rendelet módosításáról

S

mellékletét képezi)

2./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a helyi esélyegyenlőségi program
felülvizsgálatárőI készült előterjesztést írásban megkapták. Kérte a képviselők véleményét,
hozzászőlását,
Fekete Róbertné képviselő javasolta a HEP-be beépíteni a közösségi életbe való bevonásnál
az Angol nyári tábort, ami másfel hónapos, valamint a Veszprémi Csalán Egyesület által
tartott előadást mely a tartósítószer mentes eltevésről szólt. Az egészségmegőrző
programnál javasolta beírni a szemvizsgálat elvégzésétis.

Stark Sándor polgármester megköszönte
kiegészítésével
annak elfogadását.

akiegészítést,és kérte a HEP. fentiek szerinti

Képviselő-testület egyhangúlag,4 igenszavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

39/2015.(XI.17.)Okt. sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete

a

6412013.(XII.18.) Öt<t. szltmű hatáxozattal elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta, és megállapította, hogy
az abban kitűzött célok megvalósultak, további intézkedésre nincs
szükség.

(előterj eszt és a jegyzők<inyv mellékletét képezi)

3./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a munkatervet megkapták. Kérte a képviselŐk
vé leményét, ho

zzásző|ását.

Fekete Róbertné képviselő javasolta 2016. augusztus 2-i ülésre napirend közé felvenni a
Hegyesdért Közalapítvány, valamint Hegyesd Horgászegyesület beszámolóját.

Stark Sándor polgármester megköszőnte akiegészítéstés kérte a munkaterv módosító
j

avaslattal történő elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag,4 igenszavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül
meg}loztaaz aléhbi:
40/2015.(Xl.17.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
He gyesd közsé g Önkorman y zata Képvi selő -testülete a

Képviselő-testület

2016. évi munkatervét elfogadta.
(munkaterv a jegyzőkőnyv mellékletét képezi)

4./Napirend:
a.) belső ellenőrzési terv elfogadása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a belső ellenőrzésrŐl
szóló előterjesztést. Az ellenőrzési tervet 2015. december 31-ig kell elfogadni. A
falugondnoki szolgálat működésének ellenőrzését tervezik.
Kérte a terv elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazatíal, e\Ienszavazat éstartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:
41l2015.(XL17.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
He gye sd Közsé g Önkormány zata Képviselő-testüle te a 20 1 6, évre vonatkozó

belső ellenőrzésitervet hatérozatmelléklete szerinti tartalommal jóvráhagyja.
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Belső ellenőrzési feladattal megbizza Kövessiné Müller Katalin Tapolca,
Fazekas utca54.sz. alatti egyéni váIlalkozőt belső ellenőrt.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hataridő: Folyamatcs
b.

)isko lai körzethatfu véleményezése

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy megkapták az iskolai

körzethatér

véleményezéséhezaz e|őterjesztést. Hegyesdi tanulók kötelező felvételéta Művészetek
Völgye Általanos Iskola biztosítja. Javasolta ahatározattewezet elfogadását.

4 igen szavazattal,

Képviselő-testület egyhangúlag,
meghoztaaz alábbi:

ellenszavazat és tartőzkodás nélkül

42t20l5.(XL17.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormanyzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
nemzeti köznevelésről szóló 20Il. évi CXC, törvény 50. §. (8) bekezdése

a|apjén elkészítettés kőzzétett iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a
körzethatárral. Településen lakóhellyel, ennek hianyában tartózkodási
hellyel rendelkező általános iskolába jaró tanköteles tanulók száma
összesen: 8 fő. Monostorapáti Művészetek Völgye Altalános Iskolába járó
tanulói létszám;2 fő,magántanuló.3 fő,2 tanulő jar a Tapolcai Altalrános
Iskolába, 1 pedig Balatonboglari Altalános Iskolába. Hátrányos helyzetű
tanulók száma 2 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi határozatot küldje meg
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére.

Felelős:

TakácsLéyszlőtté
JegyZo

Határidő: 2015. november
c.)Tapolca Környéki ÖnkormányzatiTársulás
elfogadása

30.

Társulási Megállapodás módosításának

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy képviselők megkapták a Tapolca Kömyéki

Önkormrányzati Társulás Társulási Megállapodás módositásáravonatkozó előterjesztést. 2016.
januar 1-tő1 továbbra is a társulás keretében látják el a családsegítést és gyermekjóléti
szo l gál atot. Javas o lta a határ o zat tew ezetet el fo gadni.

Képviselő-testület egyhangúlag,
meghoztaaz aléhbi.'

4

igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül

/

43l2015.(Xl17.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását ; előterjesztett
módosító okiratban foglaltakkal egyezően jőv áhagyj a.
Felkéri a polgármestert , hogy a dcintésről szőlő hatérozatot küldje meg a
Társulás elnökének további intézkedésvégett.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Hataridő: 2015. november 20.
(előterjesztés a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

d.)víziközmű vagyonkezelési díj elszámolás a 20I 6-től

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a Bakonykarsztyíz-

és CsatornamŰZrt.levelét, melyben kértéka testület döntését 20l6-tőItörténő vagyonkezelési
elsziámolásaról.
önkormányzatok elhalasztották jogszabályváltozás miatt a

díj

Az

kÖzművagyon értékelését,
ezért az üzemeltető

azt ;avaÚlja, irogy 2016-ta az
Önkormányzatok a vagyonkezelési díjat, mint fejlesztési forrást trag}.i{ík a tarsaságn ál. Az így
kéPződÖtt forrást a tarsaság köteles gördülő fejlesztési terv forrásaikor,itt .r"."p.lt"t rl, ésű
ellátásért felelőssel tÖrténő egyeztetést követően azt a vagyonkezelésében lévő víziközmű
fej le szté sre fordítani.
kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattalkézfeltartással jelezze.
KéPviselŐ-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:

44l20l5.(XL17.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormanyzat képviselő-testülete a Bakonykarszt yiz- és
C s atornam ű Zrt. Igazgatő sága által ho zott 28 l 20 I 5 (X. 0 1 sz. I g. hatfu o zatot
)
megismerte.
Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat a vagyonkezelési
díjat, mint fejlesztési forrást a társaságnálhagyja, azt nemkéri kifizetni. Az
Ígyképződött forrást atársaság köteles gördülő fejlesztési terv forrásai között
szerepeltetni, és az ellátásért felelőssel történő egyeztetést követően azt a
vagyonkezelésében lévő vízikö zmti fejlesztésre fordítani.
.

képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy
üzemeltetőnek.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 20T5. december 31.
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Stark Sándor polgármester elmondta, hogy arajánlatotkértek

a falugondnoki autó garázs,
szerszámtároló, valamint aziroda villanyszerelésére. Orbán Csaba 8319 Lesenceistvánd,
Dőzsa Gy.u.57.sz. válla|koző a kivitelezésre 140.570 .-ft". ilánlatot adott, melyet javasolt
elfogadni és a kivitelezést megrendelni.

Képviselők ajavaslattal egyetértettek, és egyhangúlag,4 igen szavazatta!, eLlenszavazatés
tartőzkodás nélkül me ghozta az alábbi:
45l2015.(n.17.)Ökt.sz. h a t

ár

o

za

tot

g Önkorman y zata Képviselő-testülete me grendeli Orbán C saba
8319 Lesenceistvánd, Dőzsa Gy.u.57.sz. vállalkozótól Hegyesd falugondnoki
autó garázsának, szerszámtarolónak, valamint az iroda helyiség
villanyszerelését I40,57 0.-ft. összegben.
He gyesd közsé

Képviselő-testület felhatalmazza
aláitására.

a

polgármestert

a vállalkozási

szetződés

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2015. november 30.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy élrajánlatotkértek asztalok, valamint a Betlehem
keretének elkészítésére.Asztal 19.000.-ft. plusz ÁPa. összegbe kerülne, 10 db. megrendelése
24l.300.ft. a Betlehem keret 78.000.-ft. plusz ÁFA. 99.060.-ft. Javasolta a munkákat
rendeljék meg Török-Csillag Attila Monostorapáti, Petőfi u.lll.sz. alatti lakos egyéni
vállalkozótól.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattal. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül meghozták az alábbi:
46t2015.(XL17.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete megrendeli Török-Csillag
Attila Monostorapáti, Petőfi u.111. sz. alatti vállalkozótól hatérozat
mellékletétképező arajánlat alapjarl10 db. aszta| elkészítésétbruttó 24I.300.ft. összegben, valamint 1 db. Betlehem keretet bruttó 99.060.-ft. összegben.

Képviselő-testület felhatalmazza
aláíráséna.

a

polgármestert

a

vállaLkozási szerződés

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2015. november 30.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Rónay ZsuzsannaTapolca, Hegyesdi váralja

sz. alatti lakos lemondott Hegyesdért KözalapíBrány kuratóriumi titkári
tisztségéről. Javasolta a lemondást tudomásul venni. Tisztség betöltéséről gondoskodni kell.
diJ/.ő 04416.
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Képviselők ajavaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozták az alábbi:
47

t2015.(Xl17.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata

Képviselő-testülete
Hegyesd
Közalapitvarry tttkárénak Rónay Zsuzsatrta Tapolca, Hegyesdi váralja dűlő
04416. sz, alatti lakosnak a kuratóriumi titkári tisztségéről, tagsági
viszonyáról történő lemondását elfo gadj a azt tudomásul veszi.
Képvi selő-te stület felhatalmaz za a j e gy zőt, ho gy a v áItozásról a Veszprémi
Törvényszéket értesítse nyilvántartáson történ ő átv ezetés célj ábó 1.

Felelős: Takács Lász\őné jegyző
Határidő: 2015. november 30.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése javaslata van
tegye meg.

Fekete Róbertné képviselő javasolta a hegyesdi elágazőnál lévő fák tulajdonosát felszólítani,
mivel az ágak elszáradtak és balesetveszélyesek.
Pókóné Román Katalin képviselő kérte a hegyesdi elágazőtől a falu központig közvilágítási
Iánrtpa felszerelését, mivel este a sötétben veszélyes a közlekedés.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a felvetéseket illetékesekkel

Megköszönte

a megjelenést és a rendes

nyilvános ülést 18,50 órakor bezárta.

egyeztetí.

k.m.f.t.
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