Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 15-én
8.00 órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti u. 13.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán
Gyurka Miklósné
Kiss Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária

jegyző

Távolmaradását bejelentette:
Kozma-Bognár László
Varga József

képviselő
képviselő

Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy
a képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Az
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat egészítsék ki a „Nem
közművel szippantott szennyvíz díjának megállapítása” napirenddel. A Képviselő-testület a
napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

A 2019. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

2.

A képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

3.

Nem közművel szippantott szennyvíz díjának megállapítása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

4.

Vegyes ügyek (Árajánlatok elfogadása)
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester
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1. A 2019. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: A belső ellenőrzés kötelezően ellátandó feladat, melyre
éves tervet kell készíteni.
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a
képviselő-testület.
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
75/2018. (XI.15.)
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztéshez mellékelt Hegymagas Község Önkormányzata
2018. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak
megfelelően, az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően
2. A képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: A szervezeti és működési szabályzat szerint a képviselőtestület éves munkaterv alapján végzi tevékenységét. Elkészítették a képviselő-testület 2019
évi munkatervét, melyben a kötelezően tárgyalt feladatok mellett szerepelnek a települést
érintő aktuális feladatok is.
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a
képviselő-testület.
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
76/2018. (XI.15.)
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019.
évre vonatkozó munkatervét jelen határozat melléklete szerinti
formában elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
3. Nem közművel szippantott szennyvíz díjának megállapítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy az eddigi 14.000 Ft helyett, 15.000 Ft
összegben állapítsa meg a testület a szennyvízszippantás díját. A jelenlegi díjat 2015 évben
állapították meg, indokoltnak tartja az emelést.
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A polgármester javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület a 15.000 Ft/5m3
díjmegállapítást.
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
77/2018. (XI.15.)
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja, hogy Hegymagas község közigazgatási területén a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtés,
szállítás és lerakás díja 2019. évre 15.000 Ft/5 m3 + ÁFA, azaz
Tizenötezer forint/5 m3 + ÁFA.
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
módosításának aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

A polgármester javasolja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet módosítását fogadja
el a képviselő-testület.
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:
7/2018. (XI. 30.)
rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Vegyes ügyek (Árajánlatok elfogadása)
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a létszámhiány miatt tegyék át a hétfői
ülésre az árajánlatok elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot a 3 igen szavazattal elfogadta.
Tóth János Zoltán polgármester: A Magyar Államkincstár megkereste az önkormányzatot,
hogy az önkormányzat megtakarított pénzét helyezze el náluk a testület. Az egyik dolgozójuk
volt itt és tartott erről egy tájékoztatást a polgármestereknek. Nincs kötelezettségük ezzel
kapcsolatban, a pénzügyesek segítségét kérte, hogy van-e értelme befektetni vagy nincs.
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Hegymagas 011/30 hrsz telek adásvételi ügye
Tóth János Zoltán polgármester: A képviselő-testület Hoffman Györgyöt kijelölte a 011/30
hrsz-u lakótelek vevőjéül. A kijelölést követően kérte, hogy a testület módosítsa a határozatát,
hogy a feleségével együtt legyenek a vevők. Ezt megtette a testület, ezt követően érkezett még
egy kérelem, hogy mégis az eredeti határozat alapján szeretnék megvásárolni az ingatlant. A
szerződéskötésére 2018. október 31. napjáig volt a határidő meghatározva. A kérelem 2018.
november 5.-én érkezett. Javasolja, hogy a 011/30 hrsz-ú ingatlan eladási szándékától álljon el
a képviselő-testület és vonja vissza a határozatát.
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
78/2018. (XI.15.)
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas 011/30. hrsz-ú ingatlan adásvételi szándékától eláll
a 67/2018. (IX.25.) számú vevőkijelölő határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 10.00 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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