Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testülete
8296. Heeyesd. Zrínyi u.1.
Tel: 87/435-038.
Széma: 1093-912016.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete áItaI2016. november 15-én
(hétftín)18 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.
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Jegyzőkönylryezető:
Takács

Lászlőné

jegyző

Stark Sándor polgármester üdvözö|te a jegyzőt,a rendőrkapitányság munkatársait, lakosság
részérőI megjelent választópolgárokat, valamint a képviselőket. Megállapította, hogy a
testtileti ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen van) az ülést megnyitotta.
Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. Képviselő-testíilet
egyhangúlag, 5 igen szavazattalhatározathozatal nélktil elfogadta az alábbi:
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Előadó: Takács Lászlőné jegyző
4./ Y egyes, aktuális ügyek.

a-)Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
b.)A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezése
c.)Belső ellenőrzési terv elfogadása
d.) Hegyesd könyvtár tető felújítása

Előadó: StarkSándor polgiármester

Stark Sándor polgármester javasolta, hogy először
tárgyaljékmeg.
Képviselők

a

a 2.

napirendi pontot

javaslattal határozathozatal nélkiil egyetértettek.

2.Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a közrend,
közbiztonsághelyzetéről szóló beszámolót. Kérte az előadőkat, amennyiben van
kiegészítésüktegyók meg.

Domonkos Zsolt rendőr százados a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
alosztályvezetője elmondta, hogy kevés olyan település van, ahol ilyen kevés bűncselekményt
volt. Kicsi a települós akörzeti megbizott a községben lakik Szöllősy Péterrel közösen adnak
szolgálatot.Tulajdon elleni szabálysértésnem volt. A lakosok odafigyelnek egymásra, jelzlk a
körzeti megbizottnak, ha valamit észlelnek. Jó a kapcsolat az önkormányzat-rendőrség és
lakosság között. Tájékoztatásul elmondta, hogy a körzeti megbizottak is részt vesznek ahatér
védésében,ilyenkor más teljesit szolgélatot a településen. 2015-ben nem volt Hegyesd
kÖzségben közlekedési baleset. Rendőrkapitányság területén azotftan több ittas személyt
szűrtek ki. Megköszönte az önkormányzat együttműködését, és kérte a beszámoló
elfogadását

Molnár Tibor körzeti megbizott elmondta, hogy Hegyesd nyugodt település. Jőlewte,ha az
eladásra kerülő hazak olyan tulajdonba kerülnének, akik nem problémás családok, nem
folytatnak bíinöző életmódot. Ahéuak értékenem olyan alacsony. Köszönte a polgármester
egyÜttműködését, hogy felmondták a bérletet, első nap mfu probléma volt velük
Összeverekedtek, a munkahely is elbocsátotta Őtet. ermyatóban a fiirdőzés megszűnt azzal,
hogy a horgászegyesület kezelője a tónak. A naglónál is megszüntek a lopások, erdőből
falopásra nem került sor. Hegyesd község egyedüli, ahol nincs büntetett előélehí személy, és
nem tölti börtönbüntetését senki. Közelednek az ünnepek, megielennek az árusok, ez&.kérte,
hogy figyeljenek egyrnásra, jelezzék, ha idegen személyeket látnak. Hegyesden sok
menekülési útvonal van. Köszönte

a segítséget.

Stark Sándor polgármester kértre a képviselőket, akinek kérdésevan tegye fel.
Kérdés,hozzászőlás nem volt, ezért kérte a beszámoló elfogadását.
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Képvi s el ő -testiil et e gyhan gul ag 5 i gen szav azatta| me gho zta az alábbi:.

/

39/2016.(K.15.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete,,Beszámoló a
koiiend, közbiitons ág helyzetéről" című előterj esztést elfogadj a.
Képvi selő -testtilet me gkö szöni a rendőrkapitánys ág dol gozóinak munkáj

át.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Napirend

előtt

stark sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a lejárt határidejű
határozatok,átruitnőtthatáskörbenhozottdöntésekrőlszÓlÓtájékoztatót.
kérte a képviselőket, akinek kérdése,hozzászőIása van tegye meg.

Kérdés,hozzászőIás nem volt, a tájékoztatőthatározathozatd nélktil elfogadták.

l.Naoirend:
polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a
jegyzőt, rÖvidesen ismertesse a
hulladékgazdálkodásrói ,roto rendelet tervezetet. Felkérte a

Stark Sándor

rendelet módosításának szükségességét.

kell a
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy jogszabá|y változás miatt módosítani
A jövőben a
hulladékgazdálkodásrol szóló 7]20I4.(IX.18.)önkorményzatl, rendeletet,
Kft. VeszPrém, HáűgYái
közszolgáItatő az Észak-Balatoni Hutladékgazdálkodási Nonprofit
vesz
v.l. az NHSZ..Tapolca NonproÍit Kft. Tapolca, Halápi u.33. pedig közreműködőként
MegYei
Fejér
részt a közszolgáltatásban. A rendelet tewezetet véleményeztette a
a rendelet
akik
FŐosztállyal,
Kormányhivatai Úörnyezetvédelmi és Természetvédelmi
tew ezetet elfo gadásra

j

avasolták.

stark sándor polgármester kérte a képviselőket, aki elfogadja a
kézfeltartás

s

aI j

elezze.

Képvi s elő -testiil et e gyhangúl a g,
6t

rendelet tervezetet

201,6.(X|. 20.)

5 i gen

szav azattal me galkotta az a|ábbi:

nko rmány zati rendeletet

ö

i kőzszo| gáItatásról s zó 1ó
712014.(IX.l8.)önkormányzatírendeletmódosításáról
a hull adék gazd álko dás

(előterj eszt és a jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

3.Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a Monostorapáti
Közös Önkormányzati Hivatal munkáj áról szóló előte{ esztést.
kérte alegyzőt, amennyiben szóbeli kiegészítésevan tegye meg.

/

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy Török Józsefné tgazgatásiigyintéző igénybe veszi a
40 éves munkaviszony után a nyugdíjat. Jelenleg felmentési idejét töItí. 2017. január l-től2
álláshelyet hirdet meg, igazgatási munkakörökre.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, akinek kérdése, hozzászŐIása van tegye
meg.

Kérdés,hozzászőlás nem volt, javaso|ta abeszétmolót elfogadni.
Képvi selő-testtilet

e

gyhangúlag, 5 i gen szav azattal megltozta az aléhbi:

40t2016.(XL15.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község

Önkormányzata Képviselő-testi,ilete ,,Beszámoló a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. munkájárÓl" című
előterj esztést elfo gadj a.

(előterj eszt és a j e gyzőkönyv

mellékletét kép ezi)

4.Napirend:
a.) Tapolca Környéki Önkormanyzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Gyulakeszi 2016. december

31-e1

kiléP a

társulásból, ezért a ársulási megállapodást módosítani kell.
Javasolta a határozat tervezetet elfogadni.

Képvi selő -testtilet egyhangúlag, 5 i gen szav azattal meSlozta az aIábbí;
41,12016.(XL15.)Ökt. h a t á r o z a t o t
1

.) Hegyesd község Önkormán yzata Képviselő-testülete Gyrlakeszi
Községnek a Tapolca Környéki Ónkormán yzatí T ár sulásból 20 I 6.
december 3I. napjával tÖrténő kilépéséttudomásul veszi. A kilépéssel
kapcsolatban a Társulási Megállapodás és annak 1. melléklete
módosítására vonatkozó j avaslatot a mellékelt tartalommal elfogadj a.

2.) Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy

a Tarsulási
határozatot
képviselő-testület
Megállapodás módosítását elfogadó
küldje meg a Társulás elnökének.
Felhatalmazza aKépviselő-testtilet a polgármestert , hogy a módosított
Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében irJa alá.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 201 6.novemb er 20.
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b.)A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezése

Stark Sándor

i

polgármester elmondta, hogy megkapták az iskolai körzethatár
véleményezés€hez az előterjesztést. Hegyesdi gyerekek körzetileg a Művészetek Völgye
Altalrános Iskolához tartoznak. Javasolta ahatározattervezetelfogadását.
képviselő-testtilet egyhangulag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

42l20t6.(Xl.1S.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község onkormányzata képviselő-testülete kijelenti, hogy

a

nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 50. §. (8) bekezdése
alapján elkészített és közzétett iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a
kÖrzetbatánal. Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező általános iskolába járó tanköteles tanulók szárna összesen: 8 ftí.
MŰvészetek Völgye Altalános Iskola Monostorapáti alsó és felső tagozatra
járó tanulói létszáma 3 fő, 3 ftí magántanuló, 3 f(í pedig Tapolcán tanul,
hátrányos helyzetú tanuló nincs.
KépviselŐ-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a testiileti határozatotktildje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási F őosztálya részére.

Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: 2016. november

30.

c.)Belső ellenőrzési terv elfogadása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a belső ellenőrzésről
szóló előte{esztést. Az ellenőrzési tervet 2016. december 31-ig kell elfogadni. A költségvetés

tervezésénekellenőrzését tervezik.
Kérte a terv elfogadását.

KépviselŐ-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tarlőzkodás nélktil
megltozta az aléhbi:

43l2016.(Xl15.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t
Hegyesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-testület e a 2017 . évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervet határozatmelléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Belső ellenőrzési feladattal megbizza Kövessiné Müller Katalin Tapolca,
Fazekas utca 54.sz. alatti egyénivállalkozőt, belső ellenőrt.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: Folyamatos
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d.) Hegyesd könyvtár

tető felújítása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a könfiár, hivatal, orvosi rendelő épületének

tető héjazata a jégveréskormegrongálódott. A munkák során tapasztalták, hogy a tetőlécek
elporladtak, van ahol nincs is léc. Egy telet nem bír ki a tető, vastagabb hó esetén a tető
beszakadhat. 16 éve ópület az épilet ilyen hamar nem szabadott volna a lécnek elporladni.
Kért 2 ajánlatot, az egylk az EpítészKőműves Kft. Ajka, Szőlőhegyi u.l/B, anyag és
munkadíj összege bruttó 1.460.500.-ft. a másik ajánlattevő: Szalai Sándor vállalkozó Ajka,
Sport u.9.sz. qánlata: bruttó 1.588.720.-ft.

Kérte a képviselők véleményét,hozzászőlásáí.

Fekete Róbertné képviselő javasolta
megrendelni.

a

kedvezőbb ajánlatot elfogadni, és a munkát

Ware Borbála helyi lakos szerint 16 év alatt nem szabad a tetőlécnek elporladni,
fele ezt jelezni kell. Ezt az Epületminősítő Intézet sem hagyná jővá.
Képviselők

a

a

kivitelező

javaslattal egyetértettek és egyhangúIaE,5 igen szavazattd, meghozták az alabbi:

44t2016.(Xl.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete Hegyesd, ZÁnyi
u.l.sz" alalt Iévő orvosi rendelő, könfirár, önkormányzati iroda tetőfodő
munkálatainak elvégzésévelmegbizza a EpítészKőműves Kft. 8400. Ajka,
Szőlőhegyi

u.

1/B. céget bruttó

1

.460.500.-ft

.

kivitelezési összegért.

Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert a vál|alkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: 2016. december 10.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy felülvizsgálták a kulfurház gázberendezéseit,
nem felelnek meg az előírásoknak. Tervet kell készíttetni, melynek költsége bruttó 50.00.-ft.új
kazánkell, várható költség 1200 e ft.
Fekete Róbertné képviselő javasolta, hogy a konvektorok helyett építsenekbe radiátorokat,
és a tetőtérbe is vigyék fel a géut atűzhe|yhez.

Perger István választópolgár kérte, hogy az önkormányzat segítsen a kéményseprési
szolgáltatás megrendelésében.Négy éve nem voltak ellenőrizni a kéményt.Jó lenne

központilag megrendelni a kémények ellenőrzését.

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatőság
Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprő ipari Szerv látla el a kéményseprő-ipari
kőzszolgáltatási

tevékenységeta lakossági szektorban. Van egy központi szétm amin keresztiil
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időPontot lehet kérni. Megkérdezi van-e arra lehetőség,
kéményekátvizsgálás át azoknál v égezzékel, akik kérik.

Stalk Sándor Polgármester megköszönte

órakor bezátrta.

qW§ű{
polgármester

a

úgy kémi időpontot, hogy a

képviselők megjelenésétés az ülést l9,50

k.m.f.t.

6A Lasaane|
C_r

i*a..

jegyző

