Kemeneshőgyész község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
: 8516 Kossuth u.107.

Ügyszám:

/2014
Jegyzőkönyv

Készült: Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25.
napon megtartott nyilvános üléséről, mely 19 órakor kezdődött.
Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal
Kemeneshőgyészi Kirendeltség Tanácsterme
Jelen vannak: Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete részéről
Molnár Veronika polgármester
Kovács Norbert alpolgármester
Kovács Károlyné képviselő
Nagyné Németh Éva képviselő
Németh Mónika képviselő
Jelenléti ív, a jegyzőkönyv 1. szú mellékletét képezi
Tanácskozási joggal meghívott: Ivanics Barbara jegyző
Távol maradt: --Molnár Veronika polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van.
Ismerteti az előzetesen kiküldött napirendi pontokat.
Kérdést tesz fel, van-e észrevétel, javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban. Aki elfogadja
a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a napirendi pontokat megismerte és elfogadta 5
igennel, 0 nem és 0 tartózkodás mellett.
Napirendi pontok megtárgyalására.
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1. napirendi pont tárgyalása
1.)

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti legfontosabb
eseményekről
Előadó: Molnár Veronika polgármester

Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy a képviselő-testület átruházott
hatáskörében eljárva, 4 fő kérelmezőt 19.000 Ft/hó összegű önkormányzati
(lakásfenntartási) segélyben, önkormányzati (születési segély), önkormányzati (temetési)
segély vonatkozásában kérelem nem érkezett.
Molnár Veronika polgármester a településen megvalósuló közfoglalkoztatásról tájékoztatást
ad, miszerint folyamatosan informálják a hivatal arról, hogy közfoglalkoztatásban vegyen
részt. Ezt a lehetőséget az önkormányzat ki is használja. A hónap folyamán 7 fő
közfoglalkoztatott dolgozik a településen, akik jellemzően köztisztasági, feladatokat látnak el.
2014.09.19.-től 2014.10.31.-ig 3 fő közfoglalkoztatott fog dolgozni.
Az egyik közfoglalkoztatott motorfűrészes tanfolyamon fog részt venni, támogatottsága
100%-os lesz, amennyiben a munkaügyi központ jóváhagyja. A tanfolyam 2014.11.01.-től
2015.04.30.-ig tart.
Az önkormányzatnak lehetősége nyílt eszközvásárlásra is, melyen kis értékű tárgyi eszközt
(takarítógépet) vásároltak.
Tájékoztatójában elmondja, hogy lezárult az adósságkonszolidációban részt nem vett
települések pályázata, a támogatást útépítésre igényeltük, az elszámolások megtörténtek,
befejezettnek tekinthető a beruházás.
Molnár Veronika polgármester megkérdezte, hogy az 1. napirendi ponthoz valakinek
kérdése, hozzászólása van-e. További észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Kéri az
előadottak elfogadását.
Aki elfogadja az elhangzottakat, kézfeltartással jelezze.
Szavazás:
Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2014.(VIII.25.) sz. Önk. határozata
Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő Testülete a lejárt idejű
határozatokról, és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló tartalmát
megismerte és azt az ismertetett tartalommal elfogadta.
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Felelős: Molnár Veronika, polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont tárgyalása
A helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Ivanics Barbara jegyző:
Ivanics Barbara jegyző tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. tv. 14 § (3) bekezdése értelmében az egy szavazókörrel rendelkező
településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a helyi választási bizottság
gyakorolja. A Ve. 14 §. (4) bekezdése kimondja, hogy a helyi választási bizottság legalább 5
tagból áll. A 23. § szerint a helyi választási bizottság 5 tagját, valamint 2 póttagját a települési
önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti
negyvenkettedik napon 2013.augusztus 31. napig választja meg. Személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. A 2/2014.(VII.24.) IM rendelet 3.§-a értelmében a
helyi választási bizottság tagjait és póttagjait legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig
választja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete. A bizottság jól működött,
azonban változtatni nem szükséges a tagokon, ezért javasolja az előterjesztés elfogadását.
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Molnár Veronika polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása.
SZAVAZÁS
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja az elhangzott
javaslatot, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat,0 tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
22/2014. (VIII.25.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve. 14§ (4) és 23 § alapján a
helyi választási bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja:
A helyi választási bizottság tagjai:
1.) Mezőné Molnár Ildikó, Kemeneshőgyész, Táncsics u.8.
2.) Pablényi László Kemeneshőgyész, Ady u.23.
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3.) Szedenics Sándor István Kemeneshőgyész, Ady u.6.
4.) Nigovicz Lászlóné Kemeneshőgyész, Petőfi u.9.
5.) Kovács Boglárka Kemeneshőgyész, Ady u.44.
Póttagok:
1.) Molnárné Tüske Anita Kemeneshőgyész, Ady u.33.
2.) Figerl Zoltán Ferenc Kemeneshőgyész, Béke u.9.
A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon.
Határidő: eskütételre: azonnal, de legkésőbb: 2014. augusztus 30.
Felelős: Molnár Veronika polgármester, a végrehajtásért: Ivanics Barbara jegyző
3. napirendi pont tárgyalása
1. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló …/2014. (..)
rendelet elfogadása
Előadó: Molnár Veronika polgármester
Molnár Veronika polgármester elmondja, hogy a közterület elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól szóló rendelettervezetet és az előterjesztést mindenki megkapta. Felkéri az
jegyzőt, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban adjon tájékoztatást.
Ivanics Barbara jegyző elmondja, hogy 2013. január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.). A Möt. 13.§
(1) bekezdés 3. pontja előírja: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
A Möt. 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési, a
fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg, a 143. § (3) bekezdése pedig
felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben állapítsa meg a
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.
A hivatkozott rendelkezések alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező
rendeletalkotási körébe tartozik a települési közterületek elnevezésére, valamint a
házszámozás rendjére vonatkozó szabályok önkormányzati rendeletben történő
megállapítása.
A Möt. 42.§ 1. és 8. pontja pedig kimondja, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem
ruházható át:
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• a rendeletalkotás
• közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása.
Molnár Veronika polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása.

SZAVAZÁS
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti előterjesztést,
s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0
ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
6/2014.(IX.01.) önkormányzati rendelet
Kemeneneshőgyész Község Önkormányzatának képviselőtestülete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően megalkotja.
A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésről – a
helyben szokásos módon- gondoskodjon.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.napirendi pont
Tájékoztatás rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásának
lehetőségéről
Ivanics Barbara jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a 7/2014. (I.31.) BM rendelet

meghatározza a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatások és a rendkívüli
önkormányzati támogatások szabályait. A Kvtv. 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti
rendkívüli támogatást a települési önkormányzat működőképességének megőrzéséhez, vagy
feladatának ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhet.
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható, felhasználása
meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. Határidő: 2014.09.30.
Molnár Veronika polgármester elmondja, hogy az elmúlt évben benyújtottak egy hasonló
pályázatot. Megítélése szerint akkor a pályázat elbírálásának feltételei jobban fennálltak, így
jelen esetben nem lát lehetőséget benne.
Németh Mónika képviselő: meglátása az, hogy szerencsés helyzetben van az önkormányzat,
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mivel ezzel a lehetőséggel nem kell élniük.
Molnár Veronika polgármester megköszönte a tájékoztatást, egyúttal a testületi tagokkal
egyetértésben megállapította, hogy nem kívánnak pályázatot benyújtani.

5. napirendi pont tárgyalása
Vegyes ügyek
Molnár Veronika polgármester: ismerteti a Pápai- VÍz és Csatornamű levelét és annak cd
lemezen benyújtott mellékleteinek tartalmát. Továbbá elmondja, hogy a 2011. évi CCIX.
Törvény ( Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy a „viziközmű szolgáltatás hosszú távú
biztosíthatósága érdekében viziközmű- szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő
fejlesztési tervet szükséges készíteni”.
A gördülő fejlesztési terv dokumentációját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz 2014. szeptember 15-ig kell a szolgáltatónak jóváhagyásra benyújtania.
A Pápai- Víz és Csatornamű Zrt. elkészítette a településre vonatkozó, beruházási, felújítási és
pótlási tervdokumentációját.
A terveket csak önkormányzati jóváhagyást követően lehet véglegesíteni, illetve az
elfogadott fejlesztést, beruházást vagy pótlást megvalósítani.
Polgármester asszony javasolja a megküldött anyag elfogadását, tekintettel arra, hogy a
vízmű az, aki látja, hogy milyen fejlesztésre van szükség és milyen ütemben.
Az előadottak alapján kéri a Képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat a beruházási,
felújítási és pótlási feladatokra.

Nagyné Németh Éva képviselő: Miért tervezik a Globusz felújítását?
Molnár Veronika polgármester: üzemben marad a glóbusz, de a víz a távvezetékről fog jönni.

A testületei tagok részéről további hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra teszi fel az
előadottakat, három határozati javaslatot fogalmaz meg
- Magyargencs-Kemeneshőgyész ivóvíz hálózatának bővítésére
- Közműves szennyvíz elvezetésre és tisztításra, új viziközmű- rendszer kiépítésére
- Közműves ivóvíz ellátás felújítási és pótlási tervére vonatkozóan.
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SZAVAZÁS
Molnár Veronika polgármester megállapítja, hogy a község képviselői részéről kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a fenti három
határozati javaslatát, s megállapítja, hogy Kemeneshőgyész Község Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás nélkül a következő három határozatot hozta:
23/2014 (VIII. 25.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész község víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervéről
Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján,
Kemeneshőgyész Község Viziközműveinek a Pápai Víz-és Csatornamű
(8500 Pápa, Vízmű u. 2.) által 2015-2029 évek közötti időszakra
elkészített Magyargencs-Kemeneshőgyész ivóvíz hálózat beruházás,
felújítási és pótlási tervből álló gördülő fejlesztési tervét megismerte,
az abban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a gördülő-fejlesztési
tervet a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. megküldje a Magyar
Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalnak.
Határidő: 2014. szept.10.
Felelős: Molnár Veronika polgármester

24/2014 (VIII. 25.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész község víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervéről
Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján,
Kemeneshőgyész Község Viziközműveinek a Pápai Víz-és Csatornamű
(8500 Pápa, Vízmű u. 2.) által 2015-2029 évek közötti időszakra
elkészített Magyargencs-Kemeneshőgyész közműves szennyvíz
elvezetésre és tisztításra, új viziközmű- rendszer kiépítésére
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vonatkozó fejlesztési tervét megismerte, az abban foglaltakkal
egyetért, azt elfogadja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a gördülő-fejlesztési
tervet a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. megküldje a Magyar
Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalnak.
Határidő: 2014. szept.10.
Felelős: Molnár Veronika polgármester

25/2014 (VIII. 25.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész község víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési
tervéről
Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján,
Kemeneshőgyész Község Viziközműveinek a Pápai Víz-és Csatornamű
(8500 Pápa, Vízmű u. 2.) által 2015-2029 évek közötti időszakra
elkészített Magyargencs-Kemeneshőgyész közműves ivóvíz ellátás,
felújítási és pótlási tervére vonatkozó gördülő fejlesztési tervét
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a gördülő-fejlesztési
tervet a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. megküldje a Magyar
Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalnak.
Határidő: 2014. szept.10.
Felelős: Molnár Veronika polgármester

Molnár Veronika polgármester tájékoztatja a testületi tagokat a Veszprém Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívásának részleteiről a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz vonatkozásában.
Ivanics Barbara jegyző: hozzászólásában elmondja, hogy a hiányosságot pótolni kell a
megadott határidőn belül. Előadja továbbá, hogy a rendelet előkészítése folyamatban van,
melyet valószínű, hogy a soron következő ülésen tud elbírálni a testület.
Molnár Veronika polgármester: elmondja a vegyes ügyek keretében azt, hogy a Pápai Vízmű
Lakossági fórumot tartott a településen, melyen ismertetésre került az ivóvíz minőség javító
pályázat. A projekt ősszel kezdődik és 2015 tavaszáig tart. A projekt eredménye lehet, hogy a
településen ásványvíz minőségű lesz az ivóvíz. Elmondja, hogy erre szükség is van, tekintettel
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arra, hogy több családi háznál problémák adódtak az ivóvíz minőségével. Tisztítást végeznek
majd, pontosan szivacsos mosást.
Molnár Veronika polgármester: a vegyes ügyek keretében tájékoztatja a testületi tagokat
arról, hogy a 2014. évi Falunapi rendezvényre ebben az évben a hagyományokhoz híven
szeptember 06. napon kerül sor. Részletesen ismerteti a rendezvény programját és a
meghívó tartalmát, mellyel a képviselők egyetértettek.
Molnár Veronika polgármester: megköszönte a részvételt, az együttműködést, majd a
testületi ülés hivatalos részét lezárta 21,30 órakor.

Kmf.

………………………………....…

……………….……………………..

Molnár Veronika polgármester

Ivanics Barbara jegyző
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