Kemeneshőgyész község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
: 8516 Kossuth u.107.
Ügyszám: 3 -11/2014
Jegyzőkönyv
Készült: Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 18.
napon megtartott nyilvános üléséről, mely 17,30 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
Nagy Géza képviselő
Szabó Kinga képviselő
Németh Mónika képviselő
Jelenléti ív, a jegyzőkönyv 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. A napirendi pontok tekintetében
változtatást javasol, kéri, hogy az ülés végén tárgyalja a testület a Bursa pályázatokat és az
önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó napirendi pontokat zárt ülés keretében,
továbbá kerüljön fel a napirendi pontok közé az iskolai körzethatárok véleményezése és a
Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás kérelme.
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 azokat a
változtatásra tett javaslattal 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 két esetben járt el, temetési segély megállapítására került sor kérelmenként
20.000,-ft kifizetése megtörtént.
Elmondta, hogy megvásárlásra került MTD fűnyíró traktor, 23 Le, ára: Br. 904 ezer forint volt.
Beszámolt arról is, hogy a Könyvtár felújítása zajlik, építőanyag vásárlására került sor 90 e ft
összegben.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy megrendezésre került az idősek napi program, 65 fő vett
részt rajta. Vendéglátás és a program jól sikerült, a fellépőknek is sikerük volt.
Hagyományokhoz híven az idősek részére az idén is sor kerül csomag osztására, a 60 év
felettiek részére, 144 csomag összeállítására történt meg, karácsony előtt lesz a kiosztása.
Librecz Kálmán köztemetésére került sor. Urnás temetés volt, mivel ennek a költsége
alacsonyabb volt, de 17 e ft összegben beton kereszt és fedlap vásárlására került sor, ezzel a
temető esztétikai rendjét szerette volna fenntartani.
Kovács Norbert alpolgármester: Kérdést tesz fel, hogy a temetőben mi történt az elmúlt ülés
óta?
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy a jövőben ügyelni fognak arra, hogy
részletesebben legyen egyeztetve az önkéntes munka menete. A kerítés betonlábai
egyenlőre mozognak, de be lesznek betonozva hamarosan.
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:
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Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 54/2014.(XI.18.) 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.
Felelős: Molnár Veronika, polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont tárgyalása
SZMSZ megalkotása
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy an napirendi ponthoz tartozó előterjesztést
minden képviselő elektronikus úton megkapta. Kérdést tesz fel, hogy van-e valakinek
hozzászólása.
Ivanics Barbara jegyző kérésére elmondja Molnár Veronika polgármester, hogy a
polgármester ügyfélfogadási ideje az alábbi módon kerüljön rögzítésre a szervezeti és
működési szabályzatban: fogadónap minden héten kedden 9-11 óra között.
Utal továbbá arra, hogy az önkormányzat további két társulásban vesz részt, egyik a FIX Pont
feladatellátó társulás, a másik pedig a Marcal-Menti Ívóvíz minőség javító Társulás, ezeket
kéri rögzíteni a szabályzatban.
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 rendeletet alkotta:
9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló fenti
számú rendeletét megalkotta.
A Testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről a helyben
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szokásos módon gondoskodjon.
3. napirendi pont tárgyalása
Nagy Géza, Németh Mónika és Szabó Kinga alpolgármesteri tisztségről való lemondása
Előadó: Molnár Veronika polgármester
Molnár Veronika polgármester elmondja, hogy a jegyzőtől érkezett törvényességi
észrevételt ismertette a testületi tagokkal. Közülük, Nagy Géza, Németh Mónika és Szabó
Kinga alpolgármesterek jelezték, hogy alpolgármesteri tisztségükről jelen ülésen
lemondanak.
Elmondja, hogy új alpolgármester választása szükségtelen, mivel Kovács Norbert
tisztségében marad.
Nagy Géza, Németh Mónika, Szabó Kinga az ülés keretében bejelentették alpolgármesteri
tisztségükről és tiszteletdíjukról, alpolgármesteri költségtérítésükről lemondanak, a jövőben
képviselőként kívánják folytatni munkájukat.
Molnár Veronika polgármester: Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Nagy Géza, Németh Mónika és Szabó Kinga képviselő-testületi tag alpolgármesteri tisztségről
való lemondását elfogadja, azt tudomásul veszi.
Nagy Géza képviselő: Jelzi, hogy írásban szeretne észrevételt tenni a jegyzői levélre, amely
levélnek csatolását kéri a jegyzőkönyvhöz.
Továbbá a levelének tartalmát felolvassa.
Ivanics Barbara jegyző: Nagy Géza alpolgármester levelére észrevételt tesz. Elmondja, hogy
a jogszabályok egyes szakaszait lehet többféle képen értelmezni, ami nem is ritka eset.
Előfordul az is, hogy pl. bíróságok más-más döntést hoznak adott ügyben, pedig ugyanazon
jogszabályból, - jogszabályhelyből- dolgoznak.
Jelen esetben a Kormányhivatal álláspontjával egyetértésben a kötelességét tette.
Elmondja, hogy jelen helyzet elkerülhető lett volna a testületi ülés/alakuló ülés pontos
előkészítésével, melyben nem érzi magát hibásnak. Az alakuló ülés előtt másfél órával
Molnár Veronika polgármester asszonnyal a napirendi pontok tekintetében az egyeztetés
megtörtént, kiemelten az alpolgármester személyére vonatkozóan is. Ekkor még szó sem volt
több alpolgármester választásról. A törvénysértés észlelését követően, -igaz, nem a testületi
ülésen- azonnal megtette a szükséges intézkedést. Nem érzi magát hibásnak.
Másik felvetésére reagál, miszerint az alakuló ülés jegyzőkönyve elkészült, azt a
polgármester már alá is írta.
Az ügyfélfogadási időre tett kérdésre válaszol: miszerint a jegyző ügyfélfogadási ideje:
minden héten kedden van: 9-12 óra között. A kérdés felvetését nem érti,mivel azokon
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minden alkalommal megjelent, kivéve más halaszthatatlan hivatali elfoglaltságot, melyeket
előre jelzett a polgármester felé.
Nagy Géza levelének utolsó mondatára úgy reagál, hogy nem érti a „hülye” kifejezést.
Nagy Géza képviselő: jelzi, hogy nem a jegyző felé tette ezt a megjegyzést.
4.napirendi pont tárgyalása
FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Molnár Veronika polgármester: Szó szerint ismerteti a napirendi ponthoz tartozóan, azt,
hogy a Társulási Megállapodás mely pontjaiban módosul, majd határozati javaslatot
fogalmaz meg Molnár Veronika polgármester a Képviselők felé.
Molnár Veronika polgármester megkérdezi, hogy a határozati javaslattal 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:
55/2014. (XI.18.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete a FIX
Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás
módosítását és annak egységes szerkezetét az előterjesztés szerint
jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről szóló
határozatnak a FIX Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Elnökéhez történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Veronika polgármester
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5.napirendi pont
Iskolai körzethatárok véleményezése
Molnár Veronika polgármester: szóban ismerteti a napirendi ponthoz készített
előterjesztést és határozati javaslatát, majd kérdést tesz fel a testületi tagok felé, hogy az
előterjesztéshez kinek van 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:
56/2014. (XI.18.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész község Önkormányzata Képviselő- testülete az
általános iskola felvételi körzethatárainak Veszprém Megyei
Kormányhivatal által történő meghatározása tekintetében – a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése alapján – az alábbi véleményt adja.
Kemeneshőgyész község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi
körzethatárainak kijelölését a javaslat szerinti körzethatárok szerint
határozza meg.
Kemeneshőgyész Község Jegyzőjének nyilvántartásában nem szerepel
halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek.
Kemeneshőgyész Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
utasítja a polgármestert, hogy a képviselő-testület véleményét a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI
rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint és a
jogszabályban megjelölt határidőig a Veszprém Megyei
Kormányhivatal számára küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Veronika polgármester
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6. Napirendi pont
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Molnár Veronika polgármester: ismerteti a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása Elnökének kérelmét és az általa megküldött anyagot. Ismerteti a megküldött
három határozati javaslatot egyenként.
Ezt követően kérdést tesz fel a testület felé, hogy szóljanak a napirendi ponthoz amennyiben
észrevételt kívánnak tenni.
Molnár Veronika polgármester: megállapítja, hogy a képviselők részéről a napirendhez
kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a három határozati
javaslatát, s megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül azt elfogadta, s meghozta
Kemeneshőgyész Község Képviselő-testületének
57/2014 (XI. 21.) sz. önk. határozatát
Kemeneshőgyész Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási
megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét – az
előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően –
jóváhagyja
A társulási megállapodás módosítása az azt utolsóként elfogadó
képviselő-testület határozatának meghozatala napján, a társulási
megállapodás 2/a. melléklet 1. pontja, 2/b. melléklet, 2/e. melléklet
vonatkozásában 2015. január 1-én lép hatályba.
Határidő: azonnal
Felelős: Molnár Veronika polgármester
Békás Község Képviselő-testületének
58/2014 (XI. 25.) sz. önk. határozatát
Kemeneshőgyész Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulás Társulási Tanácsa 14/2014. (IX. 25.) határozatával
jóváhagyott
intézményi
térítési
díj
önkormányzati
rendeletben történő megállapításával egyetért.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Molnár Veronika Polgármester
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Kemeneshőgyész Község Képviselő-testületének
59/2014 (XI. 25.) sz. önk. határozatát
Kemeneshőgyész Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét – az
előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően –
jóváhagyja
A társulási megállapodás módosítása 2015. január 1-én lép hatályba.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Molnár Veronika Polgármester

Vegyes ügyek
Molnár Veronika polgármester: tájékoztatja a napirendi pont keretében a Képviselőket
arról, hogy több szervtől, és hivataltól pl. Katasztrófavédelmi Kirendeltség, megkeresés
érkezett arra vonatkozóan, hogy a település rendelkezik-e vízkárelhárítási tervvel.
Ivanics Barbara jegyző: elmondja, hogy önkormányzati területeken a helyi önkormányzatok
kötelezettek védekezésre. Az önkormányzat kötelessége az ár-és belvíz védekezési tervek
elkészítése. Jelenleg a településnek tudomása szerint nincs ilyen terve, erről a megkereső
szerveket tájékoztattuk. A terv elkészítése nem olcsó, valószínű, hogy több százezer forintba
is kerül, erre tervezni kell a jövő évben. Folyamatban van a terv elkészítésre jogosult
felkutatása. Az elkészített vízkárelhárítási terveket véleményezésre is meg kell majd küldeni
az illetékes vízügyi hatóság felé.
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy az idei évben is sor kerül a falu karácsonyra,
és december 6.-án a mikulás ünnepségre.
A napirendi pont keretében Kovács Norbert alpolgármester rövid tájékoztatást adott a
Marcal-menti Ívóvíz minőség javító Társulás ülésén elhangzottakról.
Molnár Veronika polgármester: elmondja, hogy a Marcal Menti Ívóvízminőség Javító
Társulás, pályázatában vállalta a minőségbiztosítási rendszer kiépítését, ez nem pályázható
költség, (el nem számolható költség).
Ez egy horizontális vállalás, ez a projekt környezettudatos megvalósítására vonatkozik.
Pontosan 243.000,-ft lenne a településre eső rész, a vízfelhasználás arányában.
Molnár Veronika polgármester: kérdést tesz fel a testületi tagok felé, hogy az
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elhangzottakhoz kinek van 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:

60/2014. (XI.18.) önkormányzati határozat
Kemeneshőgyész község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 243.000,-ft (azaz: kettőszáznegyvenháromezer
forint) pályázatban el nem számolható költség fedezéséhez
hozzájárul.
A Testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg utalásáról
2014.12.20.napjáig gondoskodjon.
Határidő: 2014.12.20.
Felelős: polgármester

Molnár Veronika polgármester: a nyilvános testületi ülést 18,38 órakor bezárta azzal, hogy a
testület zárt ülésen folytatja munkáját a továbbiakban.

Kmf.

………………………………………....…

……………….……………………..

Molnár Veronika polgármester

Ivanics Barbara jegyző
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Jegyzőkönyv

2014. november 18.
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