Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296. Heeyesd. Zrínvi u.l.
Tel: 87/435-038.
Száma: 1093-412016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete által 2016. május 17-én
(kedden) 18 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrinyí u.I
Jelen vannak: Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Mondli István Béla

-

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:
képviselő

kovács Klriszttán
Tanácskozási iogeal meghívott:
Takács Lászlőné

iegyző

Jegyzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

jegyző

Stark Sándor polgármester üdvözöIte a jegyzőt, a képviselŐket. Megállapította, hogY a

ülés haárőzatképes, hisz 4

képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a
képviselőket fogadjak ei a meghívóba szereplő napirendi pontokat. KépviselŐ-testÜlet
egyhangúlag, 4 igen szavazattalhatározathozatal néIkil elfogadta az aláhbi:

testületi

Napirendet:

1./

Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő_testüIetének

<inkormányzati rendel ete az önkor mány zat 20

L5

.

évi költsé gvetésének

zárszámadásénől

Előadó: StarkSrándor polgármester
gő
2./ Önkorm ányzat gyermekj óléti és gyermekvédelmi feladatainak átfo

értékelése

Előadó: Stark Sándor polgármester
3./ Vegyes, aktuális ügyek.

a;zarc. évi belső ellenőrzésről szóló

jelentés

ítás a
e gye sd ért Kö za|ap itv ány A1 apító okiratának mó do s
j nJuto"-felvidéki §zociaiis,Gyermekj óléti és Haziorvosi ügyeleti

b. ) H

".

éves összefoglaló

2

S zol gál at létszámcsökkenté s sel kapcso lato s p ály ézat
d.) Balaton-felvidéki Szociális,Gyermekj óléti és Háziorvosi ügyeleti

SzolgáIat támogatási kérelme nyári tábor ozáshoz
e.) Pedagógusnap megrendez éséheztámogatás kérése
f .) Pályázat benyújtásáról döntés

g.) Közvilágítás bővítése
h,) Csőáteresz karbant artása

Előadó: Stark Sándor polgármester

Napirend előtt:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptak a lejart határidejű

határozatok végrehajtásáről, átruháuott hatáskörben hozott döntésről szőIő tájékoztat. Kéftő a
képviselőket akinek hozzászőlása van tegye meg.
Kérdés,hozzászőlás nem volt, a tájékoztatőt a képviselőkhatározathozatalnélkül elfogadták.

1./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat21l5.
évi gazdálkodásáról szőIő zárszámadást. Az önkormányzat bevétele 28162 e ft, kiadás a 17577

e ft. pénzmaradvány 10.585

e

e ft. volt. Kérte a képviselők véleményét,hozzászőIását.

Imre Gabriella alpolgármester javasolta, hogy az idei évben módosítsák a szociális

rendeletet, emeljék meg a jövedelemhatárt, és a gyerekek kapjanak beiskolázási támogatást,
az idősek pedig karácsonyra önkormányzatitámogatást.
Javasolta a zérszámadást elfogadni.

Stark Sándor polgármester megkös zönte ahozzászőlást

és kérte a zárszámadás elfogadását.

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, minősített döntéssel megalkotta az alábbi:
3 l20 16.(Y

.23.)önkorm ány zati rendeletet
az önkorm ány zat 20 l 5 . évi kö

lt

s

é gveté s

ének zár szétmadásár ől

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletétképez|)

o

2./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkorrnényzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelésérőlszőlő előterjesztést.
Jogszabály írja elő, hogy a testületnek az előterjesztést május 31-ig meg kell tárgyalni. A

községben problémás család is. A gyermekjóléti feladatokat Yarga Lajosné látja el. Kérte a
képviselők véleményét,hozzászőlását.
Kérdés,hozzászőlás nem volt, kérte a beszámoló elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag,
meghozta az aláhbi:

4

ígen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül

17

t20l6.(Y.17.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
He gyesd Köz

sé g

Önkormán y zata Képvi selő-testülete me gtárg y alta a

gyermekek védelmérőlés a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi
XXK. törvény 96. § (6) bekezdése alapjánaz Önkormányzat

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015, évi ellátásaról
készítettértékelést.

Az Önkorm

feladatellátásról szóló értékelésttudomásul vette,
azt elfogadja és úgy haténozott, hogy lehetőségeitől fiiggően mindent
ány zat a

elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében.

Az

értékeléstmegküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális

és Gyrámhivatalához (8200 Veszprém, Megyeháztér 1.)

Felelős: Stark Sandor polgármester
Határidő: 2016. május 31.
(előted

e

szt ést a j e gy

3./ Vegyes.

zőkönlv mellékletét képezi)

aktuális ügyek

a.)20I5, évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló

jelentés

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapték a 2015. évi belső
ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentést. Belső ellenőr Kövessyné Müller Katalin a
Hazipénúártellenőrizte. Szabály.talanságot nem állapított meg. Kérte a képviselők
vé l eményét, ho

zzászőlását.

KérdéshozzászőIás nem volt, ezért kérte a jelentés elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúla g
meghozta az alábbi

4

1.8t2016.(V.17.)Ökt.sz. h a t á r o

za t o t

igen szavazattal.

ellenszav

Űat és tartőzkodás

nélkül

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testül ete 20I 5 . évi belső
ellenőrzésről szóló éves összefoglaló j elentést elfogadta.
(előterj eszt és a j egy zőktinyv mellékletét képezi)
b.

)Hegyesd ért Kőzalapítv ány Alapító Okiratának módosítása

elmondta, hogy februárban elfogadták a Hegyesdér1
Az iratokat megküldték a Veszprémi Törvényszéke, aki
Az alapítő okiratból hiányzik a Ptk. 3.26.§ (2) bekezdése, valamint az

Stark Sándor polgármester

Közalapítvány Alapító Okiratát.

hiánypótlást rendelt el.

4

alapítványt záradéI<kal kell ellátni, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a módosítások alapján hatályos tartalomnak. Képviselők megkapták a módosításról
szóló előterjesztést, valamint az egységes szerkezetú alapítő okiratot. Kérte annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
19l2016.(Y.17.)Okt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
Közalapitv ány" Alapitó okiratát elfo gadta.

a

,,Hegyesdért

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapitő okiratot nyújtsa
be a Veszprémi TörvényszéYÁez.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. május 20.
(alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
c.) Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
létsziámcsökkentéssel kapcsolato s páIy éuat

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tagsa a Tapolca Környéki
önkormányzati Társulásnak. A társulás által fenntartott Balaton - felvidéki Szociális ,

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentést hajtottak végre. A
Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése során felmerült kOltségek visszaigénylésére
páIyázatot lehet benyújtani. Az önkormányzatnak nyilatkozni kell, hogy
továbbfoglalkoztatásra nincs lehetőség az önkormányzatnáL Kérte a határozat tewezet
elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:

20t2016.(Y.17.)Ökt.sz.hat

ározatot

o

Hegyesd község ÖnkormtínyzataKépvíselő-testülete , mint a Tapolca Környéki
önkormányzatíTársulás tagtra a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik
aTra , hogy a Társulás á|tat fenntartott Balaton - felvidéki Szociális )
Gyermekj óléti és Háziorvosi Ü gyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy munkaviszonyban
töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési
önkormányzat áItal alapított más szervnéI, az előreláthatólag megiiresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szetvezeti változás,
feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetóség.

5

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő - testülete a létszám|eépítéssel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésénekMagyar
Államkincstérhoztörténőbenyújtásáttélmogatja,azzalegyetért.

Felkéri a képviselő-testület a polgármesteft , hogy a döntésről a Társulás
elnökét a határozat megküldésével értesítse,

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016.május

3 1.

d.) Balaton_felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és Háziorvosi

Ügyeleti Szolgálat támogatási

kérelme nyári tabor ozáshoz

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és
Haziorvosi ügyeleti Szo\gálaí e\Iátja a háttányos helyzetű gyermekek szabadidős
tevékenységénekszervezésétEbben az évben is meg kívánják szervezni a tábort, melYhez
anyagi hozzájarulást kérnek. Nincs információja, hogy a községbŐI részt vesz-e valamelYik
gyermek a téhor ozásban, de

5 0 0 0.

-ft -ot j avaso

lta me gállapítani,

Képviselők a javaslattal egyetértette, és egyhangúlag 4 igen szavazattalmeghozÍÍk az aléhbi:
21,120l6.(Y.17.)Ökt.sz. h a t á r o

za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képv.iselő-testülete a Balaton- felvidéki
Szoóiaüs , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgál Tapolca, Nyárfa u.3.
részére5000.-ft. támogatást biztosít a hátrányos helyzetű gyermekek
szabadidős rendezvényeinek lebonyolítá sához,

Képviselő_testület utasítja a jegyzőt,hogy a támogatás utalásárÓl intézkedjen.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 20I 6. május
e.

3

1.

támo gatás kérése
) Pedagó gusnap me grendez éséhez

start sándor polgármester elmondta, hogy Dobó zoltán Tapolcai polgármester levelét
a pedagógusnaP
megküldte a Tapolca Kömyéki Önkormányzati Társulás elnöke. Felajánlott
szervez
közös megrendezésének lehetőségét. Tudomás a szerint az idei évben a KLIK. nem
pedagó gusnapot. Javasolt 5 000. -ft -ot megállapítani,

az alábbi:
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúla g 4 igen szavazattal meghozták

22l201,6.(V.17.)Okt.sz. h a t á r o

za

tot

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város

Önkormán yzata áItaI megrendezésre kerülő Pedagó gus Nap lebon y olításához
5000.-ft-tal hozzéilárul. Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a támogatás
utalásráról intézkedj en.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. május 31.

f .)páIy ázat benyúj tásáró

1

dönté s

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy kiírták a páIyázatot az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére,aTOP-3,2,1-15. kódszámű pályazattal. PáIyétzat keretében meg
kellene oldani akultűrház külső szigetelését,napkollektorok elhelyezését ,flitéskorszerűsítést.
Javasolta a páIyázat elkészítésévela Yeszprém Megyei Önkormányzatot megbízni, a
pályázatírás költsége a bekerülési költség I %o-a. Ismertette a határozat tervezetet, és kérte
annak elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
23t2016.(V.17.)Ökt.sz . ba t á r o z a t o t

l.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1-15

Terület és
kődszámű
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.,,Hegyesd Kultúrház
.szi getelése, napkollektorral történő elláúása, fütéskorszerűsítés"című proj ekt
benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgfumestert, hogy a 20142020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból szárrnaző
támogatások felhasználásénak rendjéről szóló 27212014 (XI. 5.) Korm.
rendeletben foglalt szabályok szerint a támogatási kérelem benyújtásáról
szőlő Konzorciumi Együttműködési Megállapodást. és az egyéb kapcsolódó
dokumentum okat aláiqa. illetve a szükséges intézkedéseket me gtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Stark Sándor polgármester
g,) Közvilágítás bővítése

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy árajánlatot kértek a közvilágítás bővítésére.

Sátorma-pusztátőI a település belterületi hatfuáiga068lI. hrsz-u bevezető út mellett találhatő
oszlopokra 7 lámpa felszerelését javasolták, egy lámpatest felrakása 86 e ft-ba kerülne. A
közvilágítás költsége nem nő 50 e ft-tal sem. Kérte a képviselők véleményét.

7

Imre Gabriella alpolgármester 4 lámpatest felszerelését javasolta, 2 lámpaíestet a két híd
közé, a másik kettőt pedig a híd után. A helyszínen pontosítj ák alámpatestek felszerelésének
helyét.

Stark Sándor polgármester megköszőnte
lámpate st

fe

l

szerel

és

éve 1 ké zfe

javaslatot és kérte a képviselőket, aki egyetért 4
ltart ással j elezze.
a

képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:

24t20l6.(Y.17.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Hegyesd Sátormapuszía elágazőtől a településig bevezető 068/1. hrsz- út mellett taláIhatő

kisfeszültségű elosztó hálőzatra - 60, 64, 67,7I számű oszlopokra - összesen
4 db. felújított36 W-os liámpatest kiépítésévelközvilágítás szolgáltatás
bővítésételv é gezteti.

Képviselő-testület
Felhatalmazza

a

a bővítés költségét költségvetéséből biztosítja.

polgármestert

az igénybejelentő aláírására, a

szükséges

intézkedések megtételére.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2016. május 31. és folyamatos

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Hegyesd , Zrinyi utcáha bevezető áteresz
megsüllyedt, annak cseréléseindokolt. Két arajánlatot kért. A Strabag ÉpítőKft. Veszprém
bruttó 990.185.-ft-os, Baumeister Kft. Veszprém, bruttó 1.035.101 .-ft.ra adott ajánlatot. Mind
két ajariatot soknak tartsa. Négy áteresz rendelkezésre áll, gépi munkára van szükség,

valamint

a gyűník lefedéséhezmurvára,

betonra. Véleményeszerint

az

önkorm ányzat

dolgozói is el tudják végezni akarbantartást.

Képviselők határozathozatal nélkül a javaslattal egyetértettek, az árhidalő karbarúartását sqát
hatáskörbe n elv égzlk, költségvetés terére.

Stark Sándor polgármester megköszönte

a

képviselők megjelenésétés azülést 18,50

órakor bezárta,

k.m.f.t.

.-) tl r

/t

/
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polgármester
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