
Önkormányzati Képviselő-testület 

 8296  Hegyesd 

 

Száma: 120-3/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án  

               (kedden ) 18  órai kezdettel megtartott  rendkívüli    nyilvános   üléséről.  

 

Helye:    Polgármester Irodája   Hegyesd, Zrínyi u.1.  

. 

Jelen vannak:             Stark Sándor       polgármester 

                                             Imre Gabriella                        alpolgármester   

   Fekete Róbertné   képviselő  

    Somogyi Józsefné   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

                                               Kovács Krisztián   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Holczbauerné Kiss Erika       alapítvány elnöke  

    Imre Jánosné    alapítvány tagja 

    ifj.Kovács Jenő                      alapítvány tagja 

    Ware Borbála    alapítvány tagja 

    ifj.Adrián Istvánné                 alapítvány tagja  

    Jánosi Elvira                           felügyelő bizottság elnöke  

                                               Lakosság részéről megjelent:  9 fő 

 

Stark Sándor polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz 4 képviselő  

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

értsenek egyet,  azt fogadják el.  

Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag  4  igen szavazattal elfogadták az alábbi: 
 

N a p i r e n d e t  :  1./ A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, 

                                       közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjáról szóló 

                                      5/2011.(IV.1.)önkormányzati rendelet  módosítása.  

 

                                       Előadó: Stark Sándor    

                     polgármester  

 

                                  2./”Hegyesdért”  Közalapítvány működése, célok, feladatok  

                                       meghatározása 

   

                 Előadó:  Stark Sándor  

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a rendelet 

tervezetet, valamint a szöveges indoklást.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az önkormányzat rendelete 2013. 

január 1-től nem tartalmazhat díjra vonatkozó rendelkezést, azt az Energia Hivatal javaslatára 

a miniszter állapítja meg. 2013. január 1-től 4,2 %–os díjemelésre került sor.  

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. Hozzászólás nem volt, ezért javasolta a rendelet 

tervezetet elfogadni. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 

2/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletet  

A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, 

                        közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjáról szóló 

                        5/2011.(IV.1.)önkormányzati rendelet  módosítása.  

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

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

Stark Sándor polgármester üdvözölte a közalapítvány tagjait, az érdeklődőket. Elmondta, 

hogy az alapítvány kuratóriumának megújítása vetődött fel, mivel többen jelezték, hogy 

jövőben nem tudnak az alapítvány munkájában részt venni. Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt 

ismertesse az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat. 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az alapítvány vezetője Holczbauerné Kiss Erika az 

alapító önkormányzat közalkalmazottjaként lett kinevezve, mint falugondnok, ezért nem 

láthatja el az elnöki feladatokat. Helyette új elnököt kell választani. Többen jelezték  - írásban 

is közölték- , hogy lemondanak kuratóriumi tagságukról. Nem kíván az alapítvány 

munkájában részt venni: Szita Árpádné, Imre Jánosné, Mondli Béla, Mondli Krisztina, 

ifj,.Kovács Jenő, Deák József, Perger István.  Kuratórium elnökének, tagjainak  

megválasztása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.  

Stark Sándor polgármester kérte a jelenlévőket mondják el kit javasolnának elnöknek, 

valamint ki vállalná a tagsági szerepet.  

Kapócs Tibor hegyesdi lakos elmondta, hogy Ő vállalná az elnöki tisztséget. Alkalmasnak 

tartja magát a feladatra, hisz állandó lakcímén Perkátán is vezetője civil szervezetnek. Olyan 

tagokat kell választani, akik vállalják a feladatokat, 12 fő legyen meg, elérhetőek legyenek. 

Hegyesdnek olyan földrajzi adottságai vannak, hogy sok pályázatot ki lehetne használni, 

gondol itt a Leader pályázatra. Márciusban több pályázat kiírására sor kerül, ezrét minél előbb 

fel kell állítani az új kuratóriumot.  
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Wöss Katalin hegyesdi lakos elmondta, hogy múlt héten megkereste a jegyző asszonyt , és 

elmondta, hogy elképzeléseik vannak az alapítvány működésével kapcsolatban. Kialakult egy 

kis csoport egy éve találkozgatnak egymással, beszélgetéseket folytatnak, úgy gondolja, hogy 

sokat tudnának tenni az alapítványon keresztül a településért. Javasolta mindenki mondja el, 

ki az aki részt kíván venni az alapítvány munkájában. Mikor legyen a következő 

megbeszélés?  

Angyal Gergely hegyesdi lakos elmondta, hogy nyáron Ő már javasolta Kapócs Tibor elnöki 

tisztségre. Véleménye szerint is fontos a pályázat figyelése, azt kell megvalósítani, amire 

kiírják a pályázatot. Ők fontosnak tartják a vár állagmegóvását, rekonstrukcióját, ezt 

támogatja Molnár József is, aki amatőr régész. Munkaköre végett  nem tud részt venni az 

alapítvány munkájában, mint kuratóriumi tag.  

Ware Borbála hegyesdi lakos, kuratórium tagja  elmondta, hogy Ő szeretne továbbra is 

részt venni a kuratórium munkájában. Pályázatokat fontosnak tartja, most jelenik meg a kis 

norvég pályázat.  

Wöss Katalin hegyesdi lakos kérdezte Ware Borbálát, hogy Ő nem lenne elnök? 

Ware Borbála hegyesdi lakos elmondta, hogy Ő a Bió-kultúra Egyesület Elnöke, és az 

alapszabály tiltja, hogy másik egyesületben, alapítványban tisztséget töltsön be. Ő támogatja 

Kapócs Tibor elnöknek való megválasztását.  

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az alapító okirat alapján a banknál az elnök és 2 tag 

van bejelentve, bankszámla feletti rendelkezési jogosultság céljából.  Az elnöknek mindig alá 

kell írni, és valamelyik tagnak. Lemondás miatt kéri megjelölni 2 személyt, akik a banknál be 

lesznek jelentve.  

Jelenlévők javasolták Ware Borbálát és Wöss Katalint megjelölni bankszámla feletti 

rendelkezési joggal és utalványozással.  

Stark Sándor polgármester megállapította, hogy Holczbauerné Kiss Erika elnöki,  Imre 

Jánosné, Mondli Béla, Mondli Krisztina, Deák József, ifj.Kovács Jenő, Perger István, tagsági 

tisztségről, Szita Árpádné pedig a felügyelő bizottság tagsági viszonyáról lemond. 

Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a lemondást. 

Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

8/2013.(II.26.)Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t  

Hegyesd  Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hegyesdért” 

Közalapítvány  alapítója a megtárgyalta az alapítvány elnökének, és  

tagjainak  lemondásával kapcsolatos  előterjesztést. 

 

   Képviselő-testület  tudomásul veszi, hogy  

                 Holczbauerné Kiss Erika Hegyesd, Zrínyi u.12. elnöki 
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Mondli Krisztina Hegyesd, Petőfi u.15. titkári 

Imre Jánosné Hegyesd, Petőfi u.10. tagsági 

Mondli Béla Hegyesd, Petőfi u.15. tagsági 

Kovács Jenő Hegyesd, Petőfi u.33. tagsági 

Deák József  Tapolca, Eötvös u.11. tagsági 

Perger István Hegyesd, Zrínyi u.18. tagsági 

Szita Árpádné Hegyesd, Petőfi u.2. felügyelő bizottsági tagsági  

 

megbízatásáról 2013. március 1. napjával lemond.  

 

Alapító megköszöni eddig végzett munkájukat. 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változás átvezetése  

érdekében keresse meg a Veszprémi Törvényszéket. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  

                  jegyző 

 

Határidő: 2013. március 14.  

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért Kapocs Tibor elnöknek, 

Rónay Zsuzsannát titkárnak, Wöss Katalint, Angyal Gergelyt, Palánki Attilát, Angyal Annát, 

és Kapocsné Hegedüs Ritát kuratórium tagjának, Szabó Gabriellát pedig a felügyelő bizottság 

tagjának  történő megválasztásával kézfeltartással jelezze.  

Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

9/20103.(II.26.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Hegyesd  Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hegyesdért” 

Közalapítvány  alapítója  

Kapócs Tibor Perkáta, Tanácsköztársaság útja 22.                 elnöknek 

Rónay  Zsuzsanna Tapolca, Hegyesdi Váralja dűlő 0442/6.   titkárnak                                                                                                                                                                                       

Wöss Katalin Éva  1068 Budapest, Városligeti fasor 24.        tagnak 

Angyal Gergely Hegyesd, Petőfi u.2/A.                                   tagnak 

Palánki Attila Hegyesd, Zrínyi u.10.                                        tagnak 

Kapócsné Hegedüs Rita Perkáta, Tanácsköztársaság útja 22.  tagnak 

Angyal Anna Hegyesd, Petőfi u.2/A.                      tagnak  

 

                                       Szabó Gabriella  Hegyesd, Petőfi u.26. felügyelő bizottsági tagjának  

                                       2013. március 1. napjával megválasztja. Képviselő-testület a        

                                       módosított alapító okiratot   elfogadja.    

 

                                       Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a változás átvezetése  

                                       érdekében keresse meg a Veszprémi Törvényszéket. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  jegyző 

                 Határidő: 2013. március 14.  
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Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19,15 

órakor bezárta.  

 

 

k.m.f.t. 

 

 

 

 

                 Stark Sándor        Takács Lászlóné 

         polgármester               jegyző  


