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JEGYZOKONYV
Készült: Hevesvezekény
Község
Önkormányzatának
Képviselő—testületének,
2017. augusztus 29.-én 16~ órakor megtartott rendes, nyilvános üléséről.
Képviselő-testületi ülés helye: Községháza

—

Tanácskozó terme

Jelen vannak:
Tóth Eva polgármester
Dr. Fenyves Tibor képviselő
Fenyves Tibor képviselő
Morvai Tamás képviselő
Tanácskozási jo2~al me~hívottak:
Joó Benee jegyző
Tajti Nikolett közszolgálati tisztviselő
Jewvzőkönvvvezető: Balogh Katalin közszolgálati tisztviselő

Napirendi pont előtt:
Tóth Éva polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az önkormányzati képviselő—testület, 5
tagja közül, 4 tag jelen van, így az ülés határozatképes.
Balázs Tibor alpolgármester más irányú elfoglaltság miatt nem tidnak részt vemli az ülésen.
Javasolta. ho~y a me~hívóban lévő alábbi napirendi pontok kerüljenek me~tár~yalásra:
1.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végre
hajtásáról.
2.) Egyebek.

Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Katalin közszolgálati tisztviselőt javasolta.

A Képviselő-testület, az elhangzott javaslatra, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
jegyzőkönyvvezető személyére, valamint az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot, az alábbi
ak szerint(a szavazásban 4 képviselő vett részt):
ElfoEadott napirendi pontok:
1.) Beszámoló a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végre
hajtásáról.
2.) Egyebek.
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1. napirendi pont:
Beszámoló a Közs&i Önkormányzat 2017. évi költsé&vetésének I. féléves végre
hajtásáról
.

Tóth Éva polEármester:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el hozzászólásukat a napirendi ponttal kap
csolatban.
Morvai Tamás képviselő:
A lakáshoz jutás támogatási kölcsönök kintlévőséggel kapcsolatban javasolta határozatba
foglalni, hogy belátható időn belül, még 2017. évben a Képviselő-testület tagjai, és a Jegyző
tekintse át a kialakult helyzetet. A hátralékosok névsora alapján meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket. A korábbi években elkezdett folyamatot be kellene fejezni, melynek határide
je legkésőbb 2017. október-november hónap végére legyen meghatározva.
Tóth Éva polEármester:
A lakáshoz jutás támogatási kölcsönökkel kapcsolatban az anyag össze van állítva, amely
alapján intézkedéseket lehet tenni. Nehéz feladatot kell végrehajtani, ezért a határidőt 2017.
november hónap végében javasolta megjelölni.
Morvai Tamás képviselő:
Az Ugyrendi Bizottság megtárgyalta a „Beszámoló a Községi Onkormányzat 2017. évi
költségvetésének I. féléves végrehajtásáról” című napirendet, és javasolja a Képviselő
testület felé beterjesztésre és elfogadásra a szöveges beszámolót, valamint a rendelettervezetet.
..

.

Tóth Éva pol~ármcster:
Javasolta a Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról
szóló szöveges beszámoló elfogadását, Figyelembe véve az Ugyrendi Bizottság javaslatát.
Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 4 tagja közül 3 igen sza
vazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 4 képviselő vett részt)
41/2017. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót.
.

Határidő: azonnal
Felelős:
Tóth Eva
polgármester
Tóth Éva pol~ármester:
Javasolta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását, Figyelembe véve az
Ugyrendi Bizottság javaslatát.
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elhangzott javaslatra az Onkormányzat Képviselő-testületének 4 tagja közül 3 igen sza
vazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta (A szavazásban 4 képviselő vett
részt):
Az

Hevesvezekény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló,
2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet csatolva ajegyzőkönyvhöz!

2. napirendi pont:
EEyebek.
Tóth Éva polEármester:
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közö
sen pályázatot hirdetett a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására”, amelyre vonatkozó pályázati kiírás szövegét megkapták a Képviselők.
A pályázati kiírás 11. pontjában (,‚Támogatás felhasználása, elszámolható költségek”) szere
pelnek azon feladatok megvalósítása, amelyekre pályázni lehet.
Jó lett volna a Fő útrajárdaépítésre pályázni, de nem megvalósítható az elképzelés.
A Községháza épületének fűtését szükséges korszerűsíteni, mivel nagyon régi a kiépített
központi fűtés rendszer. A pályázati lehetőség hiányában is intézkedést kellene tenni, med
sok gond van a jelenlegi gázkazán működésével.
A pályázat benyújtásához Képviselő-testületi határozat szükséges.
.

Dr. Fenyves Tibor képviselő:
Miért nem lehet a Fő úton járdát építeni a pályázati támogatásból?
Nagyon érdckcs dolog, hogy a járdaépítés nem kötelessége a Fő út kezelői feladatait ellátó
Közútkezelő Kht. részéről.
Tóth Éva pol2ármester:
A Fő út és a hozzátartozó járda nem önkormányzati tulajdon, ezért nem lehet az önkormány
zatnak pályázati támogatással j árdaépítést végrehajtani.
A járdaépítés és felújítási munkákat közmunka-program keretében lehet megvalósítani.
A Fő út útkezelői feladatait ellátó Közútkezelő Kht. nem kötelezhető a vízelvezető árkok
karbantartására és tisztántartására.
Dr. Fenyves Tibor képviselő:
Jó lett volna járdaépítésre pályázni, de el kell fogadni, hogy nem adottak a lehetőségek erre
vonatkozóan pályázat benyújtására.
A Községháza épületében lévő központi fűtés rendszer korszerűsítése céljából a pályázat
beadását támogatja.
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Morvai Tamás képviselő:
Milyen összegű önrészt kell biztosítani az önkormányzatnak?
Tóth Éva polEármester:
A pályázaton 1.250.000 Ft elnyerésére van lehetőség, amelyhez az önkormányzatnak önrészt
nem kell biztosítani. A kivitelezés érdekében szakembertől kell árajánlatot kérni, ami alapján
meghatározhatóak a legfontosabb teimivalók. A gázkazán cseréje mindenképpen szükséges,
de az épületben lévő irodákban a csövek és csapok cseréjét is jó lenne megoldani. Az elnyer
hető támogatási összegen felüli költségekre az önkormányzat költségvetéséből kell fedezetet
biztosítani.
Javasolta a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására”
című pályázat benyújtását. Javasolta továbbá, hogy az önkormányzat a támogatást meghaladó
költségeket saját forrásból biztosítsa.

Az elhangzott javaslatra az Önkormányzat Képviselő-testületének 4 tagja közül 4 igen sza
vazattal az alábbi határozatot hozta:
(A szavazásban 4 képviselő vett részt)
42/2017. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat:
Hevesvezekény Községi Onkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kistele
pülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt be
önkormányzati épület fűtés korszerűsítése céljára. (Községháza 3383. Hevesvezekény, Al
kotmány út 2.)
Az árajánlatban szereplő költség meghaladja az önkormányzatot megillető támogatás
összegét, úgy az önkormányzat a támogatást meghaladó költségeket saját forrásból
biztosítja.
Határidő: 2017. szeptember 7. 16~
2017. szeptember 8.
Felelős: Tóth Eva
polgármester
Tóth Éva polgármester:
Sipos Zoltán részéről Szlovákiában található Vezekény nevű település, testvértelepülésként
történő kiválasztását javasolta. A kezdeményezésről a Képviselő-testület később döntsön,
mert hosszabb idő szükséges az előkészítő munkálatok elvégzéséhez. Fel kell venni a kap
csolatot az érintettekkel is.
Tájékozatta a Képviselő-testületet, hogy Veres Rita Hevesvezekény, Rózsa út 2. sz. alatti
lakos a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatój a, aki az önkormányzati hivatalba szeretne
jönni gyakorlatra, 15 hét időtartamra. Az egyetemmel Együttműködési Megállapodást kellett
kötni. Az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban semmiféle fizetési kötelezettsége nincs. Ve
res Rita diplomamunkájának része lesz, hogy az hevesvezekényi önkormányzati hivatalban
töltötte a gyakorlati idejét.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő 2017. szeptember 2. napján tart fogadónapot Hevesve
zekény községben, amelyen az önkormányzat képviseletére Morvai Tamás képviselő urat
kéne fel.
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A Fő űt 45. sz. alatt található volt iskola épületének felújítására pályázat benyújtására került
sor, amelynek kedvező elbírálását reméljük. A pályázatban a tetőcsere költségét nem lehetett
szerepeltetni, ezért más anyagi forrás biztosításának lehetőségét kell keresni. Szakember vé
leménye szerint a tető vasszerkezete jó állapotban van, csak Új burkolatra (cserép) van szük
ség.
Bejelentette, hogy 2017. december 27. napjától 2018. febmár 8. napjáig, hosszabb ideig
szabadságát kívánja tölteni, amely időszak alatt külföldön tartózkodik majd.
Balázs Tibor alpolgármester úrral megbeszélte, hogy szabadsága ideje alatt helyettesítési
feladatokat kell ellátnia.
—

Fenyves Tibor képviselő:
A Vízmű Zrt. Hevesi Kirendeltségének vezetője megbízásából kérdezte, hogy az elhasznált
villanyáram díját milyen formában számlázzák az önkormányzat felé?
Tóth Éva polgármester:
A Vízmű Zrt. engedélyezte, bogy a sportpálya locsolásához szükséges áram a Vízmű teleptől
legyen biztosítva.
A számlával kapcsolatban utána kell nézni, hogy milyen formában elfogadható az önkor
mányzat számára.

Több tárgy nem lévén az polgármester 1 6~ órakor az ülést bezárta.

Tóth Éva
polgármester

Joo Bence
jegyző

