
Önkormányzati Képviselő-testület 

 8296  Hegyesd 

 

Száma: 120-1/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én  

               (csütörtökön) 18  órai kezdettel megtartott  rendes    nyilvános   üléséről.  

 

Helye:    Polgármester Irodája   Hegyesd, Zrínyi u.1.  

. 

Jelen vannak:             Stark Sándor       polgármester 

                                             Imre Gabriella                        alpolgármester   

   Fekete Róbertné   képviselő  

    Somogyi Józsefné   képviselő 

                                               Kovács Krisztián   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

       

Stark Sándor polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz mind az  5 

képviselő  jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont 

tárgyalásával értsenek egyet,  azt fogadják el.  

Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag  5  igen szavazattal elfogadták az alábbi: 
 

N a p i r e n d e t  :  1./ Hegyesd  község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének  

                 elfogadása.  

 

                                       Előadó: Stark Sándor    

                     polgármester  

 

                                  2./ Vegyes, aktuális ügyek. 

   

                 Előadó:  Stark Sándor  

                     polgármester 

 

 

1./ N a p i r e n d : 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét. A bevételi és kiadási főösszeg: 22270 e 

ft. Működési  tartalék 2310 e ft. felhalmozási tartalék pedig 5975 e ft.  

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

Imre Gabriella alpolgármester azután érdeklődött, hogy az óvoda állami  támogatásán felül   

nem kell hozzájárulni a költségekhez? 
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Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a feladatalapú finanszírozás fedezi az óvoda 

kiadásait, az étkeztetéshez járulnak hozzá 20 e ft-tal.  

Fekete Róbertné képviselő javasolta, hogy  a felújítási tartalékból költsenek a kultúrházra, 

mivel a lépcső életveszélyes, a járólap felfagyott. Kérdezte, hogy a falugondnok munkaruha 

juttatása szerepel-e a költségvetésbe? 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a kultúrház lépcsőjét elkészíttetik. A 

falugondnok 15 e ft. munkaruha juttatásban részesül ebben az évben. 

 

Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet elfogadásával kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal minősített többséggel  megalkotta az 

alábbi: 

 

1/2012.(II.15.)            önkormányzati rendeletet  

 

   az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2./ N a p i r e n d : 

 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési törvény alapján az 

önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek éves közbeszerzési tervet kell készíteni. A 

költségvetés alapján megállapítható, hogy olyan beszerzésre, építésre nem kerül sor, ami a 

közbeszerzési értékhatárt eléri, ezért javasolja azt kinyilvánítani, hogy nem kívánnak 

közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

4/2013.(I.31.)Ökt.sz.      h a t á r o z a t o t  

       Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évben 

       nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy  dr. Vass István és Győriványi Ráth György 

kezdeményezték  „A Völgy” TDM. Turisztikai Egyesület létrehozását. Az egyesület célja a 

térségi művészeti tevékenységek támogatása, kulturális örökség megőrzése, turizmus 

fejlesztése. Az egyesületbe 7 fős elnökségi, és 3 fős felügyelő bizottsági tagot kell delegálni. 

Javasolta az elnökségbe Imre Gabriella alpolgármestert, a felügyelő bizottságba pedig Őt 

delegálni. Az egyesületben az önkormányzat  éves tagdíja 50.000.-ft., vállalkozók 25.000.-ft, 

magánszemélyek pedig 10.000.-ft. tagdíjat fizetnek.  

Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással jelezze. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 
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5/2013.(I.31.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete  támogatja a  „A 

Völgy” TDM Turisztikai Egyesület létrehozását,  és alapító tagként  

csatlakozik az egyesülethez.   

Képviselő-testület vezetőségbe javasolja Imre Gabriella 

alpolgármestert. a felügyelő bizottságba pedig Stark Sándor 

polgármestert. Képviselő-testület 50.000.-ft/év tagdíjat költségvetéséből 

biztosítja. 

Testület felhatalmazza a polgármestert,  alpolgármestert  arra, hogy az 

önkormányzatot az egyesületben képviselje. 

A jegyzőt utasítja, hogy a határozatot küldje meg az egyesület 

elnökének. 

Felelős: Takács Lászlóné  

       jegyző 

Határidő: 2013. február 20.  

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése van tegye 

meg. 

Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy július első hetében ismét angol tábort szerveznek 

a községben, kétszer két hétre ki tudják adni a szálláshelyet.  

Stark Sándor polgármester a rendes nyilvános  testületi ülést 18 óra 30  perckor bezárta.  

 

        k.m.f.t. 

    Stark Sándor        Takács Lászlóné 

     polgármester               jegyző  

 

 

 

 


