Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete
8296. Hegvesd. Zrínyi u.1.
Tel: 871435-038.
Száma: I402-II|20I5.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete által2}Ls.november I7-én
(kedden) 17 órakor megtartott közmeghallgatásról.

Helve: Kulturház Hegyesd, Petőfi u.19.

Srándor
Gabriella
Fekete Róbertné
Pókóné Rom:ín Katalin

Jelen vannak: Stark
Imre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Kovács

Krisztián

képviselő

Tanácskozási ioggal meehívott:
Takács Lászlőné
Holczbauerné Kiss Erika

jegyző
falugondnok

Jegyzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

Lakosság részéről megjelent:

jegyző

30 fő

Stark Sándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, képviselőket lakosság részéről megjelent
állampolgarokat. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, hisz 4 képviselő jelen
.van, a7. ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi

pontot.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 ígen szavazattalhatátozathozatal
alábbi:

Napirendet:

nélkil elfogadta az

1.1Beszélmolő az önkormányzat éves gazdálkodásiáról, fontosabb
intézkedésekről

Előadó: Stark Srándor polgármester
2.

l Beszámtoló

a

falugondnok tevékenységéről.

Előadó: Holczbauerné Kiss Erika falugondnok

2

1./Napirend:
Stark Sándor Polgármester

tétlékoztaítaa jelenlévőket az önkormányzat éves
gazdálkodásiáról,fontosabbintézkedésekről.
Ismertette a képviselő-testület üléseinek szátmát,hozotthatérozatokat, rendeleteket,
fontosabb
költségvetési kiadásokat.
Kérte a kérdések et, hozzászólásokat.
Domonkos Istvánné elmondta, hogy az Eger patak széIéreavízitársulat földet helyezett
el,
azért, bogy megakadályozzák a területek vízzel történő elárasztását A ftild
tele van
szeméttel, melYet jeleztek az izemeltetőnek, de intézkedés nem történt. Árvízkor
elhelyezett
homokot elszállították, mivel az kömyezetszennyező, de a szemetes földet pedig
ielktik
végéberakták. Kérte az önkormányzat segítségét azügyben.

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy írásban felkeresik
intézkedésüket a szemét elszállításfu a.

a

vízitársulatot és kérik az

Perger István elmondta, hogy a kéményseprők ebben az évben nem voltak a településen,
szükséges lenne a kémények átvizsgálása.

Takács Lászlóné jegYző elmondta, hogy Ajkai Kéményseprő cég megszűnt, az igényeket
veszprémbe kell bejelenteni, a telefon számot utólagosan közli.
Jánosi Elvira elmondta, hogy kb.
előtt, kérte annak bejelentését.

1

hónapja nem ég aközvtlágítási lámpa aZrínyiu.4.sz.héu

KaPÓcs Tibor elmondta, hogy nem értesült a közmeghallgatásról,

és a lomtalanításról.

Takács LászlŐné jegyző elmondta, hogy 70 db. szórólapot készítettek, minden házhoz
eljuttattiák, hirdetőtáblán is elhelyezésre került az értesítés.hónlapon is fenn
van a meghívó, a

közvilágítás javítását bejelentik, eddig nem jelezték a hibát.

Kiss JÓzsef kifogásolta, hogy az alső folyónát !évő tyárfasor az önkormányzaté volt
hogY került most 3-4 gazda tulajdonába, mint szomszéd nem értesült a

kárPÓtláskor,
kimérésről.

Takács Lászlőné iegYző elmondta, hogy a tulajdonvis zonyokat a ftildhivat aI tartjanyilvárr,
a
ftildmérők csak a hiteles földhivatali adatok alapján végzik az ingatlanok kimérését,a
mérési
pontok átadásárameg kell hívni a szomszédos ingatlan iulajdonosat is.

Cziglerné Kiss Andrea elmondta, hogy elszaporodtak a vadak, a kertjébe is bemennek.
Ielezte az erdészetvezetőjének, de aztmondták, hogy lakott területen nem iehet
lőni. A nádast

kellene meghajtani, otthtződtak meg a vadak.

PuPosné OÓ Mária elmondta, hogy neki is krárt okoznak a vadak, pedig van kerítéseis.

Perge Antalné elmondta, hogy a külterületre is kiépítettéka szennyvízháIőzatot módosítani
kellene a rendezési tervet, hogy a fiatalok tudjanak építkezni.

a

J

Kapócs Tibor kérte, hogy lehessen a kulturhazban tomáuli, az a kérdéseki
gazdálkodni a ftités költségét.

lehet-e

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy nehéz a kultúrhazat befűteni, de megnézik

milyen lehetősé g mellett lehetne torténni, ha

me gfele Iő

létszám ö sszej ön.

Takács Lászlőné jegyző a rendezési terwel kapcsolatban elmondta, hogy 20l7-ig maradnak
a régi tervek, bízik abban, hogy pályéuati lehetőség mellett meg tudják rendelni a rendezési
tervet, hisz errnek költsége több millió forint. Az önkorményzatnem rendelkezik lakótelekkel,
magát személyektől lehetne területet vásárolni, és közművesítést elvégezni, ami szintén nem
kis összeg.
(előterj eszt és a jegy zőkönyv mellékletét képez)

2./Napirend:
Stark Sándor polgármester felkérte Holczbauerné Kiss Erika falugondnokot tartsa meg

besztámolóját.

Holczbauerné Kiss Erika falugondnok ismertette

Stark Sándor polgármester megköszönte
észrevételét.

a

falugondnoki beszámolót.

a beszámolót és kérte a lakosság véleményét,

Beszámolóval kapcsolatban kérdés,hozzászőIás nem volt,
elfogadását.

ezért kérte a

beszámoló

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazatíal meghozta az alábbi

3S/2015.(K.17.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
Hegyesd kOzség Önkormtány zata Képviselő-testi.ilete
,,Beszámoló a falugondnok tevékenységéről" című
előterj esztést elfo gadta.
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Stark Sándor polgármester végezetül tájékoztatta a lakosságot a környezet védelmének
általarros szabályairől szóló 1995.éviLIII.tv, 51. §-a alapján aközségkörnyezeti állapotáről.
Településen szennyező anyagot kibocsátó, zajhatással jérő üzem nincs. SzennyvízcsatornaháIőzat kiépült. Felhívta a lakosság figyelmét az avar és kerti hulladék égetésére,a rendelet
szabáIyainakbetartáséra.

Fekete Róbertné bejelentette, hogy jövő vasám ap lesz advent első vasárnapja, mindenkit
szeretettel várnak.

stark sandor
polgármester

ffi

jegyző

