Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 14. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére
a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
2022. május 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban
Tisztelt Képviselő-testület!
Szíves tájékoztatásul közlöm a 2022. május 1-ét követően meghozott képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.
2022. májusban hozott döntések
A májusi ülésen elfogadták a 2021. évről szóló zárszámadást, a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításra került, a Képviselő-testület megalkotta az elhagyott hulladék
felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló önkormányzati rendeletet.
Az ellenőrzési jelentét elfogadta.
A rendeletek, vagy módosítások a NJT-re feltöltésre került, további intézkedést nem
igényelnek.
A Képviselő-testület elfogadta a 2021. évi beszámolókat. (közbiztonság helyzetéről,
falgondnok tevékenységéről, a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről, a családsegítő
szolgálat tevékenységéről, a könyvtár beszámolóját, a közművelődési tevékenységről szóló
beszámolót)
Az elfogadott beszámolókról a döntésről az érintettek értesítése megtörtént.
A Szigligeti gyermekekért Alapítvány elszámolását elfogadta, illetve az idei évre vonatkozó
támogatási kérelmét megtárgyalta, részükre 50.000 Ft összegű támogatást állapított meg. Az
összeg a támogatási szerződés aláírása után utalásra került.
Lutár Mária jegyző részére, nyugdíjazására festményt adományoztak.
A polgármester tájékoztatta a folyamatban lévő ügyekről a képviselőket. (Fogorvosi ellátás,
ponyvakészítés)
További intézkedést nem igényelnek.
A Képviselő-testület a fogorvosi előszerzést, a Könyvtárellátási Rendszer 2021. évi
beszámolóját elfogadta. Döntöttek a Hegymagas 676, 705 és 704 helyrajzi számú zártkerti utak
burkolatfelújítási munkáinak műszaki ellenőr megválasztásáról.
Az elfogadott beszámolóról a döntésről az érintett értesítése megtörtént. A fogorvosi
előszerződés aláírásra került, a műszaki ellenőrrel a szerződést megkötötték.
2022. júniusban hozott döntések
Az anyakönyvi rendelet módosításra került.
A fogorvosi szerződést megkötötték, az új fogorvos részére egyszeri támogatást állapítottak
meg.
1

A Medicopter Alapítvány részére 30.000 Ft összegű támogatást állapítottak meg. Az összeg a
támogatási szerződés aláírása után utalásra került.
A víziközmű rendszer biztonságos üzemeltetésének figyelembevételével engedélyezi a
vízellátó rendszerre újonnan történő, külterületi és nem lakóingatlanok rákötését.
A Hegymagas Községért Alapítvány ügyeinek rendbetételére ügyvédet bízott meg. A
megbízási szerződés megkötésre megtörtént. Az alapítvány tagjainak, papírjainak rendbetétele
folyamatos.
A Naphegy Lovag mesekönyv utánrendelése a könyvek értékesítési céljából megtörtént.
A BAKONYKARSZT Zrt. tájékoztatása alapján az önkormányzat a 2020. évben elkészült
vagonértékelést 2023. január 1-i időponttal a számviteli nyilvántartásokon át kell vezetni,
melyhez annak aktualizálását is el kell végezni. Az aktualizálás folyamatban van.
A rendeletek, vagy módosítások a NJT-re feltöltésre került, intézkedést nem igényelnek.
A döntésekről az érintettek értesítése megtörtént, további intézkedést nem igényelnek.
2022. júliusban hozott döntések
A Képviselő-testület kulturális asszisztensi állás pályázat meghirdetéséről döntött. A
polgármester tájékoztatta a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésről.
Az önkormányzat nyomtató vásárlására 200.000 Ft keretösszeget állapított meg, a nyomtató
megvásárlása, üzembe helyezése megtörtént.
A Képviselő-testület a BAKONYKARSZT Zrt kezdeményezésére a rendkívüli meleg és a
hosszú ideje tartó csapadékmentes időjárás miatt 2022. július 21. napjától kezdődően
visszavonásig locsolási és gépkocsimosási tilalmat rendel el Hegymagas teljes közigazgatási
területén.

Hegymagas, 2022. szeptember 2.
Gyurka Miklósné
polgármester
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