
 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  

 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

 

hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről 

 

 

Előadó:  Stark Sándor polgármester  

 

 Készítette: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

2019. április 1-től 2019. október 31-ig 

 

11/2019.(III.4.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete szándéknyilatkozatban elfogadta az idei évben tervezett Magyar Falu Program 

megvalósítandó célterületeit. A pályázathoz szükséges nyilatkozatot megküldtem és a 

szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

12/2019.(III.4.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta Papp Károly munkavállaló munkabérének bérkiegészítését 2019. március 

1. napjától. A bér kifizetésről intézkedtem. 

 

13/2019.(IV.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete VMKH törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadta, megkezdi településkép 

védelmi rendelet módosításának eljárását. A jegyző a Veszprém Megyei Kormányhivatal a 

testületi döntésről tájékoztatta és a szükséges intézkedéseket megtettem a partnerségi 

egyeztetés szabályai alapján. 

 

14/2019.(IV.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 12/5 hrsz-ú ingatlan vételi szándékát kinyilvánította és megbízza a Zéta 

Ingatlanközvetítő Irodát értékbecsléssel. Az értékbecsléssel megbíztam a céget és a soron 

következő ülésen, egyeztetés után döntésre előterjesztettem. 

 

15/2019.(IV.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a középületek környezetének térkövezéséhez az ABeton Viacolor Térkő Zrt. ajánlatát 

fogadta el. Egyeztetés után a térkövek megrendeléséről és leszállításáról valamint a számla 

kiegyenlítéséről gondoskodtam. 

 

17/2019.(IV.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete pályázatot kíván benyújtani önkormányzati feladatellátásra c) belterületi utak, járdák, 

hidak felújítása alcélra. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

18/2019.(IV.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Szent Iván éji” fáklyagyújtás, kulturális rendezvényt támogatja és 25.000.- Ft 

összeget biztosít. A rendezvényhez a szükséges költségek kifizetésről gondoskodtam. 

 

19/2019.(V.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról készített 

értékelést elfogadta. A jegyző a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztályának az értékelést megküldte. 

 

20/2019.(V.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 12/5. hrsz-ú ingatlant az érték-becslő forgalmi értéke és a vételi ajánlat közötti 

eltérésre tekintettel nem vásárolja meg. A jegyző a döntésről az ingatlan tulajdonosát 

tájékoztatta. 



 

21/2019.(V.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztotta Papp Károly lakost, aki 

esküt a polgármester előtt teszi le. A megválasztott póttag a esküt letette a megbízólevelet 

átadtam. 

 

22/2019.(V.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 17/2019. (IV.30.) Ökt. számú határozatában meghozott belterületi utak, járdák, 

hidak felújítás döntését visszavonta. A pályázat a feltételek figyelembevétele miatt került 

visszavonásra. 

 

25/2019.(VI.11.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatja Loránd György r. alezredes Tapolcai Rendőrkapitányság Vezetőjévé 

történő kinevezését. A jegyző a testületi döntésről a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság 

mb. vezetőjét tájékoztatta. 

 

26/2019.(VI.11.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta rendezvénysátor megvételét melyre forrást a 2019. évi költségvetésből 

biztosít. A rendezvénysátor beszerzéséhez az intézkedéseket megtettem, egyeztetés 

kezdeményeztem.. 

 

27/2019.(VII.17.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatási igényt nyújt be a szociális célú tűzifa vásárlására, 24 m3 mennyiségben, 

30.480.- önerő biztosításával. A pályázat benyújtásához a döntés módosításra került. 

 

28/2019.(VII.17.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta rendezvénysátor vásárlását, korábbi határozat módosítását, a költségvetési 

tartalék terhére. A rendezvénysátrakat megrendeltem és kifizetésükről intézkedtem. 

 

29/2019.(VII.17.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta a 2019. 08.10. Falunap lebonyolítására 450.000.- Ft biztosítását, a 2019. 

évi költségvetésből. A rendezvény lebonyolításához a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

30/2019.(VII.17.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta az iroda, könyvtár és orvosi rendelő függönyeinek cseréjét 110.000.- Ft 

értékben, a költségvetésből. A függönyök cseréjéhez a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

31/2019.(VIII.5.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatást nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 24 m3 mennyiségben, 

melyhez önerőt 30.480.Ft-ot biztosít. A szociális tűzifa pályázatot benyújtottam és a 

Bakonyerdő Zrt-vel megállapodást kötöttem. 

 

33/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 6. számú Hegyesd ivóvízellátó vízi közmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervét a 

melléklet szerint elfogadásra javasolta. A jegyző a szolgáltatót a testület döntéséről 

tájékoztatta. 

 

34/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 64. sz. Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító vízi közmű rendszer GFT a melléklet 

szerint elfogadásra javasolta. A jegyző a testület döntéséről a szolgáltatót tájékoztatta. 



 

35/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait megválasztotta, felhatalmazza a 

polgármestert az esküt vegye ki és bízza meg. A megválasztott tagok és póttagok az esküt 

letették és a megbízóleveleket részükre átadtam. 

 

36/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a kultúrház és polgármesteri hivatal térkövezésére benyújtott árajánlatok közül 

Czverencz Csaba e.v. ajánlatát fogadta el. A vállalkozóval szerződést kötöttem, a munkálatok 

elvégzését követően a számla kiegyenlítéséről intézkedem. 

37/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Magyar Falu Program 2019. Falu-gondnoki szolgálat: régi gépjármű cseréje új 

gépjármű beszerzése benyújtását elfogadta. A Veszprém Megyei Önkormányzatot a 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására felkértem és a pályázat benyújtásra került. 

 

38/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta a közterületek gondozása céljából traktor vásárlását, felhatalmazza a 

polgármestert árajánlat megkérésére. A traktor és tartozékára árajánlatot kértem. 

 

39/2019.(IX.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta a Bursa Hungarica Felső-oktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz való 

csatlakozást, nyilatkozat aláírását. A jegyző a csatlakozási nyilatkozatot az Emberi 

Erőforrások Támogatáskezelő részére megküldte és a pályázat nyilvánosságra hozataláról 

gondoskodott. 

 

40/2019.(IX.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete az iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a körzethatárral, utasítja a jegyzőt a 

Hatósági Főosztályhoz a határozatot küldje el. A jegyző a testületi határozatot megküldte a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási hivatal Hatósági Főosztálya részére. 

 

41/2019.(IX.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete Borsó Zoltán bel- és külterületi ingatlanok térképen és légi-fotón történő 

megjelenésének árajánlatát elutasította. A jegyző az érintetett a testület döntéséről 

tájékoztatta. 

 

42/2019.(IX.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a traktor vásárlás árajánlatait megismerte Royal Traktor Kecsekemét ajánlatát 

elfogadta, megrendelésére felhatalmazza polgármestert. A traktor és tartozékát megrendeltem 

a számla kifizetéséről intézkedtem. A traktor leszállításra került, a rézsűkasza leszállítása 

annak legyártása után történik.  

 

43/2019.(IX.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete VP6-19.2.1-97-4-17 pályázat meg-valósításához megbízza a Karolin és Reiko Kft-t 

projektmenedzsmenti feladatokkal. Az érintettel a szerződést megkötöttem és a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

44/2019.(IX.30.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete Magyar Falu Programban falubusz vásárláshoz forrás biztosítását elfogadta, 

megállapodást köt megyei önkormányzattal. A Veszprém Megyei Önkormányzatot felkértem 



a projektmenedzsmenti feladatok ellátására, a pályázat benyújtásra került, annak elbírálásáról 

még értesítést nem kaptunk. A jegyző intézkedett a saját forrás biztosításáról. 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések 

 

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcs. kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

 

2019. április 01.-től - 2019. november 12. 

 

 

- 75 fő részesült hivatalból rendkívüli települési támogatásban össszesen:1.470.000,-Ft 

 

- 1 fő temetési támogatásban 30.000-Ft/fő  

 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2019. november 12.    

 

 Stark Sándor  

 polgármester     

 


