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Önkormány zata Képviselő-testülete

8296. Hegyesd. Zrínyi u.1.
Tel: 87/435-038.
Száma: 1093-7/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testül ete áIta! 2016. augusztus 23-arl
(kedden) 18 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helve: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyt u.1.
Jelen vannak: Stark Sándor
Imre Gabriella
Mondli István Béla

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián

képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács Lászlőné
Holczbauerné Kiss Erika

jegyző
könyvtár, kultúrhaz vezetője

Jegvzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

jegyző

a

Stark Sándor polgármester üdvözölte

jegyzőt, valamint a képviselőket, könyvtár,
kultűrházvezetőjét. Megállapította, hogy a testületi ülés hatrározatképes, hisz 3 képviselő
jelen van, az ilést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő
napirendi pontot. Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal hatérozathozatal nélkül
elfogadta azalábbi:

Napirendet:

./Hegyesd község Önkorman yzataKépviselő-testületének
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszol gáItatásrőI szőlő
8 l 20 I 4, (IX. 2 5 ) önko rm ány zati rendelet módo s ítás áró 1
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Előadó: Stark Sándor polgármester
2.

l Hegy esd község Önkormán
rendelete az

e

Előadó: Stark
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gészsé gü gyi al

Sándor

y

zata Képviselő-testtiletének önkormányzati
e l látásí kör zetekről

ap

polgármester

lB eszámolő az e gészségügy hely zetéről
Előadó: dr.Piedl Endre háziorvos

(

4.|Beszámoló a kulturház és könyvtár 2015, évi tevékenységéről
El ő adó

:

Ho

lc

zbauerné Ki s s Erika kuIturház, könyvtar v ezető

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
) He gye
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ízlközmű-rend szer,

gyesd, szertnyvízelv ezető és- ti sztító v íziközmű rendszer
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
b, )Törvényessé gi felhívás a HESZ- szel kapc solatban
He

Előadó: Stark Sándor polgármester
Napirend előtt:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy megkapták a lejárt határidejű határozatok

végrehajtásáről,átruhánott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatőt.
Kérte a képviselők véleményét, hozzászőlását.
Kérdés,hozzászőlás nem volt, a képviselő-testület határozathozatal nélkil elfogadta a
tájékoztatőt.

1. Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy

képviselők megkaptrák a hulladékgazdálkodásról
szóló módosított rendelettervezetet, szöveges előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét,
hozzászőIását.
a

Imre Gabriella alpolgármester javasolta a rendelet tervezetet elfogadni. A szolgáltatási díj
számlázásával el van maradva a koordinálő szewezet Sajnálja, hogy a szigetről elszállitották a
két konténert, csak az üvegek elhelyezésére hagytak meg egy g}.tljtőedén}.t.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával
kézfeltartással j elezze.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal megalkotta az aláhbi:
4l

2016.(YIII.3
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nko rmány zati ren deletet

hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásról
rendelet módosításáról.

a
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szőlő 8|20I4.(IX.25,)önkormányzati

mellékletét kép ezi)

2. Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy

képviselők megkapták az egészségigyi
alapellátás körzet alakításról szóló előterjesztést, és rendelet tewezetet. Kérte a képviselők
vé l eményét, ho zzászőIását.
a

3

/

Imre Gabriella alpolgármester kérdezte, hogy ez egy új dolog, eddig nem alkottak rendeletet
egészségügyi körzetről.
Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy az egészségügyíalapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény alapján a képviselő-testületnek rendeletben kell kialakítani, megállapítani az
egészségügyi alape|látások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a kötzet
székhelyét az önkormányzatokmegállapodásban hatérozzákmeg. Közös a háziorvosi, fogorvosi,
és védőnői ellátás, ezért a székhelyre vonatkozólag külön megállapodást javasolt elfogadni. A
rendelet tervezetet véleményeztettékaz országos módszertani intézettel, elfogadását javasolták.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet tervezetelfogadásával

kézfeltartás sal j ele zze.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
5l

2016.(YIII.3

1.)

önk ormány zati rendeletet

az egészségügyi alapellátási körzetekről
(előterj eszt és a j e gy zőkönyv mellékletét képezi)

Stark Sándor polgármester kérte az egészségügyialapellátással érintett fogorvosi, háziorvosi,

védőnői ellátásra vonatkozólag a szél<helyről dönteni.
Fogorvosi ellátás 5 településre terjed ki, (Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend,
Taliándörögd) székhely: Monost orapáti
Kérte a képviselőket, aki egyetért a megállapodásbarr foglaltakkal kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi
30/2016.(VIII.23.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
He gyesd közsé g Önkormán

y zaía Képvi selő-testül ete az e gé szsé gügyi
alapellátásről szőlő 2015, évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján a
fogorvosi alapellátás székhelyének meghatar ozásáről szőlő megállapodást

elfogadja.

o

Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert amegállapodás aláírására,
Felelős: Stark Sándor polgármester
Hataridő: 2016. augusztus 31.

Stark Sándor polgármester kérte a háziorvosi ellátásra vonatkozólag a székhelyről dönteni.
Háziorvosi ellátás 3 településre terjed ki, (Tapolca-Diszel, Hegyesd, Monostorapáti) székhely:
Tapolca,

Kérte a képviselőket, aki egyetért amegáIlapodásban foglaltakkalkézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazatíal meghozta az alábbi:

31l2016.(VIII.23.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
sé g Önkorlánv zata Képvis e l ő -te
stül e te az e gé szs é gü gyi
alaPellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1)
bekJzdése a2apjána
hráziorvosi alaPellátás székhelyének meghatár ozisiről
szőlő megállapodást
elfogadja.

He gYesd kÖz

KéPviselŐ-testÜlet felhatalmazza apolgárrnestert
a megállapod ás aláírására.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.

Stark Sándor Polgármester kérte a védőnői ellátásra vonatkozólag
Védőnői ellátás 2 telePÜlésre terjed ki, ( Hegyesd, Monostorapáti)

a székhelyről dönteni.

székhely: Monostorapáti.

Kérte a kéPviselőket, aki egyetért amegállapodásban foglaltakkalkézfeltartással
jelezze.
képviselő-testület egyhangúlag, 3 i gen szav azattalmeghozta
az alábbi:

32l20l6.(YIII.T.)Ök.sz. h a t á r

oz atot

HegYesd kÖzsé g Önkormán y zata Képvi selő-te stül ete
azegészségügyi
alaPellátásról szóló 2015. évi CXXIf. törvény 6.§ (1)
bekJzdése alapján a
védőnői alaPellátás székhelyének me ghatár o rasű a szőlő
me gállapodást
elfogadja.
KéPviselŐ-testÜlet felhatalmazza apolgármestert a megállapod
ás aláíráséra.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.

3. Napi rend:
Stark Sándor Polgármester elmondta, hogy dr.Piedl Endre háziorvos Éeszámolőját
a
kéPviselők megkaPták. Háziorvos elfoglaltság amiattnem tudott a testületi
ülésen megielenni.
Feltételek bizto sítottak, melyet a háziow os i s me gál lapított.
Kérte a beszámoló elfogadását.
képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, meghozta az alábbi:

33l20l6.(Vlll.23.)Ökt.sz. h a t á r

oz ato

t

Hegyesd község Önkormán y zata képviselő-te stülete,,B eszám olő az
e gé sz sé gü g y hely zetéről" című előteq e sztést
el fo g adta.
Megköszönt e a héaiorvos áldozatos munkáj át.
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptak a könyvtáros,kultúros
munkájáról készült előterjesztést. Kérte Holczbauerné Kiss Erikát amennyiben szóbeli
kiegészítésevan tegye meg.

Holczbauerné Kiss Erika könyvtáro s, kultúros i smertette a beszátmolőj át.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy nincs nyilvános WIFI, amikor az Angoltábor van,
akkor Ő biztosítja ahozzáférést, más esetben le van tiitva. Pénzbekerül, havi 4000.-ft.
A könyWárban azért veszik igénybe kevesebben az internet szolgáltatást, mivel otthon
rendelkeznek intemet kapcsolattal, okos telefonnal.

Imre Gabriella alpolgármester kérte a könyr,tár, kultűrhénvezetőjét,hogy a rendezvényekről
készítsen fotókat, és azt tetesse fel a honlapra. Javasolta abeszámolókat elfogadni.
képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi

34l2016.§IIII.23.)ökt.sz.

hatá rozatot

He gye s d kö

ktiny'vtár 20

(beszámoló

a

jegyzőkönyv

Önkormány zata Képvisel ő-te stül ete,,B e s zám olő a kultírház,
I 5 . évi tevékenységéről" című előterj esáé seket elfo gadta.

z s ég

mellékletét képezi)

5.Napirend:
Hegyesd ivővizellátó víziközmű-rendszer, Hegyesd, szennyvízelvezető éstisztítő v ízlközmű rendszer Gördülő Fej lesztési Terv véleményezése

a.)

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy

a képviselők megkapták azivóvízte és
szennyvizre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Javasolta azt elfogadni.

Kópviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
35/2016.(VIII.23.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd

község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízlközműszolgáltatásról szóló 20II. évi CCIX. törvény 1 1 . § (4) bekezdése, valamint
az 58 l 2013. (II.2 7. )Korm. r. 90/B. § -a alapj rán a
6. sorszámű 11-02422-1-001-00-10 MEKH kóddal rendelkező Hegyesd
iv őv ízellátő v ízikőzmű rendszerre
64. sorszámú 21-02422-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező
Heryesd szennyvíze|v ezető és tisztító v lziközmű rendszerre vonatkozóan
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti

formában elfo gadásra

j

avasolj a.

Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szolgáltatőt a
testület döntéséről táj ékoztassa.

/

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

b.

)Törvényes

sé gi

felhívás a HÉSZ- szel kapc solatban

Stark Sándor Polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei

Kormányhivatal
KormánYmegbízott YEBl005l26l1-2l20l6. számaűgyiratábantörvényességi felhívássa1
élt a
HegYesd kÖzség Helyi EpítésiSzabályzatárőt szőlő 2I200L(II.15.)önkormányzatirendelettel
szemben mivel a hatálYos jogszabályoknak nem felel meg. olyan rendelkezéseket
tartalmaz,
amire magasabb szintű jogszabály nem ad felhatalmazást pl. zajterhelési határérték
megál|aPitása. Javasolta értsenek egyet a felhívással és 2018. december
3l_ig a hatályos

jo

gszab áIyo knak me gfele

KéPviselŐ-testÜlet
alá.frbi:

a

lő

en alko s sák me g az új HÉSZ -t.

javaslattal egyetértett és egyhangűlag,3 igen szavazattal megho
zték az

36l2016.(YIII.23.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzataképviselő-testülete
Kormanyhiv atal Kormánym egbízott V EB
felhívását tudomásul veszi, azt elfogadja.

/

a

veszprém Megyei
1 6.törvényességi

00 5 126 I I -2 l 20

Képviselő-testület Hegyesd község Helyi ÉpítésiSzabályzatát 2018.
december 31-ig a hatályos jogszabályoknak megfelelően megalkotja,

törvénysértéstmegszünteti.

Képviselő-testület felhatalmazza
kormánym

e gb

ízotíattáj ókoztas

s

a

jegyzőt,

hogy erről

a

a.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő 2016. augusztus

Stark Sándor Polgármester megköszönte

a

3

1

. és 2018.

december

3

1 .

képviselők megjelenésétés az11lést 18,30 órakor

bezátrta.
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