Hegyesd község Önkormán yzata Képvíselő-testülete
8296. Hegyesd" Zrínvi u.1.

Tel:871435-038.
Szátma: Ia%-2/20l6"

Jegyzőkönyv

KészÜlt: HegYesd kÖzségÖnkormányzataKépviselő-testtilete
álta:20l6.február 24_én
(szerdán) 17,30 órakor megtartott rendes nyilvános
üléséről.

Helye: Polgánnester Irodája Hegyesd, Zúnyt u.t.
Jelen vannak: stark sándor
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Mondli István Béla
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Adrián Istvánné

Kapócs Tibor
ware Borbála
wöss katalin

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
Helyi Y álasztási Bizottság elnöke
Hegyesdért Alapítvány elnöke
Hegyesdért Alapítvány tagia
Hegyesdért Alapítvány tagi a

deevzőkönywezetői
Takács

Lászlőné

jegyző

§ta_rk_Sándor Polgármester Megállapította,hogy a testtileti
ülés határozatképes, hisz mind
az 5 kéPviselő jelen van, az Ülést megnyitottu, {é.t.
a képviselőket fogadják el a meghívóba
szerePlő naPirendi Pontokat. Javasolta, hogy vegyes ügyeknél
előJzöi az alapi1énnyal
kapcsolatos kérdéseket tárgyalják meg.
KéPviselŐ-teshilet egYhangúlag,5 igen szavazattalhatérozathozatalnélk;1l
elfogadta az
alábbi:

NaPirendet:

Mondli István Béla képviselő eskíitétele, megbíző levél átadása
Előadó: Adrián Istvánné helyi válas ztásibizőttság elnöke
2./ Vegyes, aktuális ügyek
a,) HegYesd ivővízellátő víziközmű-rendszer, Hegyesd,
szennyvízelvezető éstisztítő v izlkő zmű rend sz er Gö rdül ő F ej l es zt é si Terv elkés
zit és ére,
benffi tására és képviseletre meghatalmazás
b.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
ügyeleti
Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellááok
intézményi tédtésidíjának véleményeiése
c") Veszprém Megyei Falugondnok Egyesület
támogatása
d.) Hegyesdért Alapítvány Alapító okiiatának elfogádása
l "l

kuratóriumi tagok lemondásának elfogadása,
Előadó: Stark Sándor polgármester

l.Napirend:
Adrián trstvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke elmondta, hogy Pókóné Román

Katalin képviselő lemondása miatt a képviselői mandátum megiiresedett. Választási Bizottság
megállapította, hogy a következő legtöbb szavazatot Mondli István Béla kapta 26 szavazattal.
A bizottság részere adta ki a mandátumot. Felkérte Mondli István Bélát az eskiitételre.

A képviselő az eskiitétel után

al,áírta az eskfiokmányt.

(eskü okmány a jegyzőkönyvhöz
2.

csatolva)

Napirend

d.) Hegyesdért Alapítvrány Alapító Okiratának elfogadása kuratóriumi tagok lemondásának

elfogadása,

Stark Sándor polgármester felkérte a jegyzőt ismertesse az alapítvánnyal kapcsolatos
döntések szükségességét.

Takács tászlóné jegyző elmondta, hogy a Hegyesdért Alapítvány alapító okiratát át kellett
dolgozni az űj Ptk. miatt. Az alapitő okiratot a törvényszék honlapján kőzzétett minta alapján
kószítette el" A tervezetben 3 fcís kuratórium szerepelt. A tervezetet megküldte az alapitvény
kuratóriumának,az okiratot 2aI6. február 2-átnmegfárgyalták,javasolták a kuratórium mellett
alapítványi tagok felvételét.Az alapítványnál nincs kuratóriumon kívül tagság, ezért ttsztázní
kell a kuratórium létszámát, összetételét. Az alapitvány munkáját segíthetik azok a személyek,
akik fontosnak tartják az a|apitvány céljait, de Ők nem tagok. Meghívót ktildött a kuratórium
valamennyi tagjának. Az ellenőrző bizattságba javasolta Imre Gabriellát megvá|asztani,
mivel Domonkos Istvánné lemondott tagsági viszonyáról.
Stark

S

ánd

o

r

po

l

gármester kérte a j el enlévők vélemény ét, hozzászólását.

Wöss Katalin alapítvány kuratórium tagia kérdezte,ki dönti el, hogy a kuratóriumi tagok
hogy értesülnek az ülésről, mivel több alkalommal előfordult, hogy nem kapott értesítéstaz
ülésről. Nincs tudomása arról, hogy az alapitvány milyen páIyénatokat nyújtott be, nincs
döntés előkészítés.Ő tovabbra is részt kívan venni az alapítvány munkájába, mint kuratóriumi
tag.

Kapócs Tibor alapítvány elnöke elmondta, hogy attól, hogy nem lesz bent a kuratóriumba
segítheti az alapítvány munkáját. PáIyazatoknál fontos, hogy gyorsan tudjanak őőnteni, azért
nem célszenítöbb ftís kuratórium" A munkát kuratóriumi tagság nélktil is lehet segíteni. Az
alapítványt gyűlésen döntöttek

a

kuratóriumi tagságról, az alapitő másképp is dönthet.

Takács Lászlóné jegyző javasolta, hogy az alapítő okiratot úgy módosítsák, hogy a

kuratórium 5 fcjs - Kapócs Tibor elnök, Angyal Anna títkár, Gusztos Sándor, Wöss Katalin,
Ware Borbála tagok - . Fogadják el a larratóriumi tagságról történő lemondását Angyal
Gergelynek, Kapócsné Hegedüs Ritának, Palánki Attilának. EIIenőrző bizottságba pedig
válasszák meg Imre Gabriellát tagnak.
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Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért az alapszabály módosításával
kéz feltart

ás

s

al j elezze.

Képviselő-testiilet egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
3/2016"(II.24)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testíilete a ,,Hegyesdért
Közalapitv ány" Alapító okiratát elfo gadta.

Képviselő-testtilet felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapítő okiratot nyújtsa
be a Veszprémi Törvényszéh,hez.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. marcius 14.
(alapító okirat a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki elfogadja a kuratóriumi tagok
l

emondását kézfeltartás sal j elezze.

Képvi s el ő -testtil et e gyhan gúl a g, 5 i gen szav azatta| me glto zta az alábbi

:

4l20|6.(T.24.\Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete
Közalapítvány'' kuratóriumi tagjainak
Angyal Gergelynek Hegyesd, Petőfi u.Zl A.
Kapócsné Hegedüs Ritának Hegyesd, Alsómajor 1.
Palánki Attilának Hegyesd, ZÁnyíu.10. sz. alatti lakosok

a

,,Hegyesdért

kuratóriumi tagságról történő lemondását 20l 6. február 24 -i hatálIy al
elfogadta.

Képviselő-testtilet felhatalmazza a jegyzőt, hogy a lemondó nyilatkozatot
nyújtsa be a Veszprémi Törvényszé|<hez.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. március 14.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilet e az alapítvany ellenőrző bizottságba
tagként 4 igen, 1 tartózkodő szavazattal meghozta az alábbi:
5/2016.(n"24.)Ökt.sz.h a t á r o za t o t

Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testiilete a ,,Hegyesdért
Közalapítvány'' Ellenőrzési Bizottságba megválasztja Imre Gabriella
Hegyesd, Petőfi u.10.sz" alatti lakost.
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Képviselő-testtilet felhatalmazza a jegyzőt, hogy az elfogadó nyilatkozatot
készítseel, és nyújtsa be a Veszprémi Törvényszékhez.

/

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. március 14.

a.)

Hegyesd ivővizellátő vizlkőzmű-rendszer, Hegyesd, szennyvizelvezető és- tisztító
vizíközműrendszer Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére,
benyújtására és képviseletre
meghatalmazás

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az ivővizeltátő viz|közmű-rendszer, valamint
Hegyesd szertnyvízelvezető és tisztító Ázlkőzmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
elkészítésévelkapcsolato s előterj esztést megkapták.

A

vízlközmű-szo|gáltatásról szóló 20IL évi CCIX. törvény 1 1. § (2) bekezdése szerint
minden év szeptember 15-íg az Önkormányzat tulajdonában levő vizlközmű-vagyonra
Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni.

A BAKONYKARSZT Yíz- és CsatornaműZártköruen Működő Részvénytársaság felajánlotta
segítségétés közreműködését a Gördülő Fejiesztési Tervel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettsógek teljesítésében.A BAKONYKARSZT Zrt. meghatalmazással váIlalja,hogy az
Onkormányzat vizlközmű-vagyonara 2a17-203L évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervet elkészíti.

A

meghatalmazás kiterjedhet arta, hogy az Önkormányzat áItal szolgáItatott adatok alapjarr
összeállított Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt. jőváhagyásra benyújtsa a
Magyar Energetikai és Közmű-szabéúyozási Hivatalhoz. Kiterjedhet továbbá arra is, hogy a
BAKONYKARSZT Zrt. az Onkormányzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal Gördülő Fejlesztósi Terv jóváhagyásérairányuló eljárásában képviselje.

Stark

S

án do

r

p ol

gármester

j

avasolt a a határ ozat tew ezetet elfo gadni.

Képviselő-testi.ilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

612016.

(II.24.)Okt.sz. h a t á r a z a t o t
He gyes d Közs

ég

Önko rmán y zata Képvi s elő -testtilete, mint a

6. sorszőmú 11-02422-1-001-00-10 MEKH kóddal

ívóvízellátó vízikö zmű-re

n ds ze

r,

64. sorszámú 21-02422-I-a05-00-a0

MEKII kóddal

rendelkező Hegtesd
rendelkező Hegyesd

szennyvízelvezető és -tisztító vízíközmű-rendsler,

Ellátásért Felelőse, meg1fugyalta

a 2017-203I. évekre vonatkozó Gördülő

Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.
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A víziközmű-szolgáItatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1 1 . § (2) bekezdése
szerinti Gördülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
érdekében a Képviselő-testiilet felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy
hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Yíz- és Csatornamű Zártköruen
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos
önkormányzati

kötelezettségek teljesítésével.

A

meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a
vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58l20I3. (II.27.)
Korm. rendelet által megállapított véleményezésátvéte|ét követően, a 2017203I. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jőváhagyásra irányuló
elj árásban képviselj e az Önkonn ányzatot.
Képviselő-testtilet megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatót a testtilet döntéséről
tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő. 2016 " március
(gördülő fejlesztési terv a jegyzőkönyv

3 1.

mellékletét képezi)

b.)

Tapolca Környéki Önkonnányzati Társulás által biztosított ellátások tédtésidíjának
elfogadása

Stark Sándor polgármester: a Társulás keretében ellátott feladatok tédtésidíjára2016 évre
vonatkozóan a következő javaslatot küldték: szociális étkeztetéstédtésidíja 810,-Ftladag, a
házi segítségnyujtás II2S,-Ftlőra. A támogató szolgáltatáson belül igénybe vehető a személyi
segítés2838,-Ftlőra, szemólyi szállítás 568,-Ft/km. Az önkormányzatnak van lehetősége
kedvezmény, v agy mentesség megállapítására.

Takács Lászlóné jegzőz ha az önkormányzat kedvezményt biztosít valamelyik ellátásnál,
akkor neki kell kiegészítenia térségáltal meghatározott tédtésidíj összegét.

Stark Sándor polgármester: javasolta a térségáltal megktildött tédtésidíjak kedvezmény,
mentesség nélhili elfo gadását.
A képviselő-testiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal megfiozta
712016. (II.24.)

a következő:

Ökt. számú határozatot
Hegyesd közsé g Önkonnányzata Képviselő -testtilete a Tapolca
Környóki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi
tédtésidijainak megltatározásárőI szőlő előterjesztést megtárgyalta. Az
előterj esztésben j avasolt díj akat elfo gadj a.
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló hatérozatot küldje meg

/

a

Társulás einökének további intézkedésvégett.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2016. március 7.
c.) Veszprém Megyei Falugondnok Egyesület támogatása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete
kérte az egyesület támogatását. Minden évben 5000.-ft-ot adtak az egyesületnek. Segítik a
falugondnok szakmai munkáj át.

Képviselők

a

javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az aIábbí:

8/2016.(Il.24.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete

az

ál\amhárztartáson
312014.

kívüli forrás átvételere és átadására vonatkoző szabályokról szóló

(n.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapjan a Veszprém
Megyei Falugondnokok Egyesületét 8241 Hide,gkút, Fő u.61lA. egyszeri
5.000 Ft-, azaz Otezet forint összeggel témogatla.

A

támogatás kifizetése egy összegben utalással történik

bankszámláj a javára.

a

szervezet

A támogatás célja: Egyesület működésének támogatása
A felhasználás határideje: 2016. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2016. december 3 1- ig köteles elszámolni.

a Kópviselő-testület
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a szewezettel, ami
terjedjen ki az Or" 4. § (2) bekezdésébenmeghatározottal<ra.
Utasítja a polgámrestert, hogy fenti támogatásról

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifi zetéséről.

Utasítja a polgármestert, hogy az e|számolás benyújtásárőI, illetve annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testtiletnek.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. december 31.

§tark Sándor polgármester kérte a képviselőket, jelenlévőket, akinek közórdekri

bejelentése, javaslata van tegye meg:
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Ware Borbála elmondta, hogy megnézte az önkormínyzat honlapján és csak két civil
szervezet van feltiintetve. A Biokultura Egyesület székhelye Hegyesden van, több
alkal omm al tartottak elő adást a kult:txházb an.

WÖss Katalin kérdezte, hogy nrilyen feltételekkel lehet igénybe venni akultlxhénat, valamint
a tetőtéri szobákat?

KaPÓcs Tibor érdeklődött, hogy az önkormányzat támogatja-e polgárőr egyesület

létrehozását. Milyen elképzelésevan az önkormányzatnak avolt murvabányahasznosításara.
A területet bérbe szeretné venni, bérleti díjkéntévi 50.000.-ft-ot ajánl fel.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy nincs annak akadálya, hogy a Biokultura
EgyesÜlet a honlapra felkerüljön. A kultúrhazbérletidija egész napra 10.000,-ft, fel napra
5000.-ft. mentes a díjfizetés alól a családi rendezvény céllára történő igénybevétel. Szóba
kiadás díja: télen 3000.-ft. nyáron 2000.-ft. Polgárőr egyesület már működött a településen, a
telePÜlésen él a körzeti megbízott, akivel napi kapcsolatban van. A volt murvabánya
hasznosítására páIyáaatot írnak ki, a bányabezérási tervben a hasznosítást szabadidő
központként j elölték meg.
Imre Gabriella alpolgármester véleménye szerint a területet be lehetne vonni a furista
útvonalba, és lehetne páIy ázatot benffi tani a hasznosításra.
Stark Sándor polgármester megköszőnte

a

bezárta"

képviselők meg|elenését és az ülést 18,30 órakor

k,m"f.t.

stark sándor
polgármester
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