
Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testület
8296 Hegvesd. Zrínvi u. 1.

Száma: Hl7-2l20I8.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: 2018. március 20-an Hegyesd község önkormányzata Képviselő-testületének
rendes, nyilvános üléséről

Helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyiu. L

Jelen vannak:

stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:

Kovács Krisztián képviselő
Mondli István Béla képviselő

Tanácskozási ioggal ielen van:
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Stark Sándor polgármester köszöntötte a képviselő-testület megjelent tagsait, az alapitvány
elnökét és a hivatal dolgozóit a képviselő-testület, rendes, nyilvános ülésén. Megállapította,
hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 3 tagsa jelen van. Ismertette a napirendi
pontokat, további vélemény hiarryában javasolta a napirendi pontok elfogadását.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal
hatátozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:

Napirendet:
I.1 Településképi rendelet elfogadása

Előadó: Stark Sándor polgármester

2.1 Beszámoló a Hegyesd Közalapítvány munkájáról
Előadó: Kapócs Tibor kuratóriumi elnök

3.1 Közbeszeruési Terv elfogadása
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Előadó: Stark Srándor polgármester

4.1 Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Szociális alapellátások térítési díjának elfogadása
b,) I. világháborús emlékmű felúj ításáho z kivitelező kiválasztása
c.) T ájékoztató törvényességi felhívásról
Előadó: Stark Sándor polgármester

Napirend előtt:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról,
átruházott hatáskörben hozott döntéseket, fontosabb intézkedéseket tartalmaző tájékoztatőt
minden képvi selő me gkapta, maj d j avas olta azok elfo gadását.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazatta|,
határozathozatal nélkúl elfogadta a tájékoztatőt lejárt idejű határozatokról és átruháuott
hatáskö rben ho zott dö nté s ekrő l szó l ó táj éko ztatőt.

1. napirend: Településképi rendelet elfogadása

Stark Sándor polgarmester elmondta, hogy a településképi rendeletről szóló előterjesztést
minden képviselő megkapta, majd kiegészítésére felkérte Takács Lászlóné jegyzőt.

Takács Lászlőné jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a falu fórumon, a településképi
rendelettervezet véleményezésén csekély szálmű lakosság jelent meg, majd ismertette a kért
módosításokat.

Kapócs Tibor kuratórium elnöke arról kért íájékoztatást, hogy a kastély épülete, ami egykor
több funkciót is ellátott és az Inhoff Malom helyi védelem aIá kerültek-e, ha nem javasolta
védettség alá vételUket. Elmondta, hogy vannak ugyan nehézségei,ha áta|akításra kerül a sor,
de pályázatokban'előfordul, hogy előnyben részesítik azokat az épületeket, amelyek helyi
védettség alatt állnak.

Takács Lászlóné jegyző ismertette azokat az épületeket, emlékműveket, amelyeket a
rendelettervezet 4. számű mellékelte a településen egyedi, helyi védelem alatt állő építészeti
örökségének jegyzéke tartalmaz. ,

Fekete Róbertné képviselő szerint a rendelettetvezet mellékletében a szobor neve helytelen
mivel Szt. István helyett Árpád szobor található az éÁntett helyen és javasolta, hogy a szobor
kerüljön ki a helyi védettség alól, mivel annak áIlapota fokozatosan romlik,
balesetveszélyessé fog válni.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy festéssel próbáltak megvédeni az időjarás okozta
károktól, de annak áIlapota ennek ellenére romlott, mivel nincs fedett helyen,

Kapócs Tibor elnök szerint érdemes a helyi védelem alatt állók között hagyni, de
természetesen fel kell mémi annak állapotat és helyreállításaról gondoskodni kell.

Takács Lászlóné jegyző véleménye szerint sem kell kivenni a védettségből, mert ha lesz rá
lehetőség akkor pályazat segítségével is helyre lehetne állítani.



Kapócs Tibor elnök javasolta, hogy a régi építésíiházak, amelyek mar több szar évesek is
kerüljenek védettség aIá, ami később egy falumúzevm is lehetne, hozzátette valőszíníi, hogy a
tulajdonosok nem örülnének a védettségnek.

Takács Lászlóné jegyző tájékoztattajelenlévőket, hogy régi családi ház helyi védelem alá
vétele annak felújításakor a tulajdonost bizonyos szabályokhoz, korlátokhoz kötné.

Imre Gabriella alpolgármester az alapítvany elnökét tqékoztatta, hogy a településkép
védelméről szóló rendeletben a tető színéte vonatkozóan az szerepel, hogy rikító színű ne

legyen atető.

Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy a falu forumon azt a tá$ékoztatást kapták, hogy
nem lehet ahá.zteteje zöld illetve bitumenes zsindely.

Takács Lászlőné jegyző ismertette a házak tetejére vonatkozó előírásokat, amely szerint a
tetőfedő anyagok színe rikító, környezetéhez nem illeszkedő nem lehet, valamint a tetőfedő
anyagként nem alkalm azhatő műanyag hullámlemez, bitumenes zsindely.

Stark Sándor polgármester további vélemény hianyában javasolta a településképi rendelet
tervezet elfogadását.

Hegyesd község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag,3 ígen szavazattal elfogadta

312018. (III.26.) önkormányzati rendeletet

a településkép védelméről.

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

2. napirend: Beszámoló a Hegyesdért Közalapítvány munkájáról

Stark Sándor polgármester Hegyesdért Közalapítvány beszálmolójának kiegészítésére
felkérte az alapítvány elnökét. )

Kapócs Tibor elnök elmondta, hogy már több vrár-hegy tulajdonossal felvette a kapcsolatot,
hogy pályázatok segítségével tenni tudjanak a várrom megmentéséórt, helyreál|ításáért,
amelyet az idei évben szeretnének megvalósítani. Elkeseredésének adott hangot a körzetben

találhatő turizmus fejlődésének hiránya miatt. Véleménye szerint az értékeket meg kell őrizni
és ezért ahol csak lehet hangot kell adni annak, tenni kell érte, nem egyszer többször. Az
alapítvány beszámolójara vonatkozőan egyéb kiegészítést nem kívánt tenni, mivel részletesen
leír1 mindent. Elmondta, hogy a jövőben szórólapokat fognak készíteni és elhelyezni az adó
I%o-ának ügyében.

Imre Gabriella alpolgarmester atervezett vaslépcső elhelyezésének helyéről érdeklődött.

Kapócs Tibor elnök elmondta, hogy a várcsúcs megközelítéséhez a szikláta, az utolsó kb. 10

méternél lenne elhelyezve a vaslópcső, amelyet természetesen még megbeszélés előzne meg.
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Elmondta a cél, hogy a vétrtetőről táj látvanya mindenki szárnfua elérhető legyen, a vártető
könnyebben megközelíthető legyen. A Honvédelmi Minisztérium segítségét kérnék a
vaslépcső elhelyezéséhez, amelyet helikopterrel lehetne odaszállítani, majd rőgziteni is kell,
hozzátette ez egyenlőre terv, amelyet azidei évben meg szeretnének valósítani.

Stark Sándor polgármester további kérdés hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják a Hegyesdért Közalapítvány beszámolóját.

Hegyesd község önkormányzataképviselő-testülete egyhangúIag,3 igen szavazattal elfogadta
az a|éhbi:

5/2018.(I[.20.) Ökt. számú hat ár ozatot

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
HegyesdértKözalapítvénybeszámolójátelfogadta,

l A beszámolő a jegyzőkönyv mellékeltét képezi. l

3. napirend: Közbeszerzési Terv elfogadása

Stark Sándor polgármester a kőzbeszerzésí terv előterjesztésével kapcsolatosan elmondta,
hogy minden képviselő megkapta az előterjesztést, majd kérte annak véleményezését.

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta képviselőkét, hogy a 2018. évben nincs olyan értékű
beruházás tervezye, amely közbeszerzési eljarás lefolyatását indokolná, hozzátette 25 millió
nettő ár ahatár, ami után mar közbeszerzési eljárást kéU lefolytatni.

Stark Sándor polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd további vélemény hiányában
felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadjék az előterjesztésben szereplő
határ o zati j avas l atot.

Hegyesd község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag,3 igen szavazattal elfogadta
az alábbi:

6/2018.(In.20.) Ökt. számú határ ozatot
,

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szőlő 2015, CXLIII. törvény 42. §-a
alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő áItal 2018. évben
lefolYatandó közbeszerzést e§árások éves tervét nemleges
megj elöléssel j óváhagyj a.

Képviselő-testület megbizza a polgármestert, hogy az
esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseke,
beruházások kísérj e fi gyelemmel.

Felelós: Stark Sándor
Hataridő: folyamatos
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4. napirend: Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Szociális alapellátások térítési díjának elfogadása

Stark Sándor polgarmester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
tagjaként véleményezni kell a képviseló-testületnek az előterjesztésben szereplő szociális és
gyermekj ó l éti alap ellátás ok téríté s i díj ait.

Fekete RÓbertné képviselő véleménye szerint a térítési díjak nem magasak, a mai árakat
figyelembe véve, atakarítás 130 Ft/óra, örülhet, akinél ennyiért kitakarítanak, segítenek.

Stark Sándor polgármestet hozzászólás hiányában, javasolta a tédtési díjak elfogadását,
ezértfelkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azelőterjesztéssel.

Hegyesd község önkormrányzata képviselő-testülete egyhangúlag,3 igen szavazattal elfogadta
az alábbi:

7 l20t8.(nL20.) Ökt. számú határozatot

Hegyesd Község Önkormány zata Képviselő-testülete, mint a
Tapolca Környéki Önkormanyzati Társulás tagja a jelen
hatétrozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra) hogy a
Trársulás által fenntartott Balaton-felvidéki szociális,
Gyermekjóléti és Házioxvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások
előterj eszté sben j avasolt térítési díj akat elfo gadj a.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről
a Tarsulás elnökét ahatározat megküldésével értesítse.

Felelős: StarkSándorpolgármester
Hataridő: Azonnal

b.) I. vilá gháború s emlékmű felúj ítás ához kivitele ző kiv álasztása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az I. világháborus emlékmű felújításara
benyújtott páIyéaaton támogatást nyertek, a megvalósítására három árajánlat érkezett, majd
felkérte a képvi selőket vélemé ny ezzék azokat.

Takács Lászlóné jegyző ismertette a beadott árqánlatokat, azok vállalásai közötti
különbségeket, elmondta van olyan vállalkoző, aki a hősök neveit tartalmaző tábla cseréjével
adott árqénlatot és van, aki az emlékmű körüli térkövezést nem vállalta, ezért javasolta, hogy
mindent ve gyenek szétmításb a a képvi selők.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a kerítésen kívül maximum fél méter széles
térkövezés lehetne.

Takács Lászlóné jegyző ismertette az árajánlatok összegét azok lartalmát és javasolta, hogy a
pályázatot nyert támogatás összegét ne haladja meg a megvalósítás.
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Stark Sándor polgármester javasolta Schnall Nándor nagyvázsonyi sírköves árajánlatának
elfogadását, mert pályázati trámogatás összegét nem haladja meg és még a szakértői vélemény
díja is kifizethető. További vélemény hiányában kérte a képviselőketkézfeltartással jelezzék,
ha egyetértenek a javaslattal.

Hegyesd község önkormányzaíaképviselő-testülete egyhangúIag,3 igen szavazattal elfogadta
az alábbi:

8/2018.(m.20.) Okt. számú határ ozatot

Hegyesd község Önkormrányzata Képviseló-testülete az I.

világháborus emlékmű felújításrára, a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum centenáriumi
Igazgaíőságáboz benyújtott és támogat ott páIyázatáta kiírt
arqarlatok közül:

Schnall Nándor (829I Nagyvázsony, Kinizsi u. 50.)
ar aj ánlatát fo gadta e 1.

ar4alfösszege bruttó: 1 57.000.- Ft.

Felhatalma zza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az
érintett vállalkozőt tájékoztassa a képviselő-testület
döntéséről és rendelje meg a munkát.

Felelős: Stark;Sráiidorpolgármester
Határidő: 2018. június 30.

c.) Tájékoztató törvényességi felhívásról

Stark Sándor polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja törvényességi felhívással élt Képviselő-testülettel
szemben, majd felkórte a jegyzőt a megjelentek tájékoztatására.

Takács Lászlőné jegyző ismertette, hogy a Nemzeti Jogszabálytárba miként történik a
rendeletek feltöltése és milyen jogszabáIyi változások t<irténtek. Elrrrondta, hogy 20l7-től a
módosító rendeleteket is fel kell tölteni a rendelettárba fiiggetlenül attól, hogy azok az
alaprendeletbe törlénő beépülés után hatályukat vesztik. 4 rendelet esetében elmaradt, a
feltöltés, amelyeket utólagosan pótoltak.

Stark Sándor polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, kézfeltartássai
j ele zzék, ha e gyet értenek a határ o zati j avas l attal.

Hegyesd község önkormányzataképviselő-testülete egyhangúlag,3 igen szavazattal elfogadta
azalábbi:

9/201S.(ilI.20.) Ökt. számú hat ár ozat ot

Hegyesd közsóg Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormrányhivatal VEB/005/12L0l20I8.
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széLmu, önkormány zati r endeletek közzétételére vonatkozó
j o gszab áIyi e lőíráso k me g s érté s e miatt érkezett törvénye s sé gi
felhívását tudomásul veszi.

Az önkormányzati rendeletek közzététele vonatkozásában
feltárt jogszabálysértő gyakorlatot megsziinteti, az
önkormányzati rendeletek publikálása során a
kormányrendelet előírásainak megfelelően eleget tesz,

Felelős: Stark Sándor
Határidő: Azonnal

Stark Sándor polgármester felkérte az a|polgélrmestert ismertesse a LEADER pályázatot.

Imre Gabriella alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket a LEADER páIyázatrőI, a
Vulkánok Völgye Egyesület páIyazati felhívásáról. Elmondta, hogy az őt települést magába
foglaló Malmok Völgye páIyazattől fiiggetlen és más termékekre, he|yszínekre, eszközökre
vonatkozik ez apá|yázat. Majd részletesen ismertette a Malmok Völgye páIyénatbarl, szereplő
táblák helyszíneit és a LEADERpályánat keretében megvásárlásra teryezetttargyakat annak
várhatő költségeit. Elmondta, hogy utca név táblákat, illetve a várrom felé útirányt,
információt tartalmaző táblékat, padokat, a vártetőn egy panorámatávcső elhelyezését is
magába fo glal j a a páIy ánat.

Kapócs Tibor elnök az önkormányzati önrész összégéről érdeklődött.

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogÍ á páIyazat nettó összegének g5%-át

títmogatná a pályiuat, a felette lévő rész az önkormányzatot terhelné, amelynek összege előre
Iátl,ntőlag 2 milliő forint lenne.

Stark Sándor polgármester a kerékpartérolők számárőI kért tájékoztatást, mert véleménye
szerint sok.

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy a kéktura útvonalban való részvétel is
hozzájárul a kerékpáros turizmus növekedéséhez.

Fekete Róbertné képviselő a buszmegálló oldalára elhelyezésre kerülő információs táblaról
érdeklődött.

Imre Gabriella alpolgármester tá$ékoztatta, hogy a pályázatban terveztek táblat a
buszmegállő oldalfu a. amelyen információt nyújtanan ak az ide látogatóknak.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jelenlegi költségvetésen felül még a projektmenedzsment
és a kommunikációs költség is növeli a páIyazat költségeit. Ismertette a helyszíneket és a
helyszíneken történő megvalósításokat.

Kapócs Tibor elnök javasolta, hogy az araju,latnáI legyenek figyelemmel a nettó illetve
bruttó ána és arra meddig érvényes az érajánlat illetve mikor készült.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, tekintettel a pályázat nagyságára és a várható önrészre
javasolta, hogy a képviselő-testület az ügyben hozzon döntést, majd ismertette a határozati
javaslatot.



Stark Sándor polgármester felkérte a képviselőket, ha egyetértenek az elhangzotthatérozati
j avaslattal kézfeltartással j elezzék.

Hegyesd község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag,3 igen szavazattal elfogadta
az alábbi:

10/2018.(III.20.) Ökt. számú határ o zatot

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Vulkánok Völgye LEADER helyi akciócsoportja által
meghirdetett ,,Kisléptékű Zöldturisztikai fejlesztések a
bejarhatő Vulkanok Völgyében" című YP6-19.2.I-97-4-I7.
számt felhívásra p ály azat nyúj t be.

ApáIyazatboz2 millió forint önerőt biztosít.

Felhatalma zza a képvi selő-testület a pol gármestert a p ály ánat
benyűjtására, a pályázattal kapcsolatos dokumentumok
aláírására,

Felelős: Stark Sándor
Határidő: 2018. március 31. és folyamatos

Kapócs Tibor elnök tájékoztatta a jelenlévőket,. hogy a vén tervezett rekonstrukciőját
nagyban akadályozza, hogy a várromot erdőművelési ágba tették, a varrom tudomása szerint
állami tulajdon, de a 056. hrsz.-ú terület 16 tulajdonosé, mivel nincs külön helyrajzi számon a
váírom, a tulajdonosok beleegyezése is szükséges minden munkálathoz. Ismertette a
tulajdonosok megkeresésekor felvetődött nehézségeket és terveiket.

Stark Sándor polgármester további hozzászőIás hiányában, megköszönte a részvéte\t és az
ülést 18.50 órakor bezétrta.

k. m. f.

,lbűsJM
stark sándor
polgármester

lIr/
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Takács rasilOie \

jegyző

fl#


