
Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. 
Tel: 87/435-038. 

 

Száma: 120-8/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. július 16-án  

   (kedden) 19  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

              Monostorapáti, Petőfi u.123.   

 

Jelen vannak: Stark Sándor    polgármester 

   Imre Gabriella            alpolgármester  

   Fekete Róbertné         képviselő 

                         Kovács Krisztián       képviselő 

 Somogyi Józsefné       képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      
 

   Takács Lászlóné          jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető: 
 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

Stark Sándor  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, hisz mind az 5  képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte 

a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadat  az alábbi: 

 

Napirendet:       1./ Közterületek használatának rendjéről szóló rendelet tervezet 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 a közterület 

használat rendjéről szóló rendelet tervezetet. Az önkormányzatnak nem volt közterület 
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használatának szabályozására vonatkozó rendelete, ezért a filmforgatás szabályozása 

érdekében alkotnak rendeletet.  

 

 

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Fekete Róbertné képviselő javasolta a rendelet tervezet 3. §-ánál javasolta a 60 percet 24 

órára változtatni, kevésnek találja a tárolásra meghatározott 60 perces időtartamot. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a fenti módosítással elfogadni 

a rendelet tervezetet kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta  az alábbi: 

 

4/2013.(VII.17.) önkormányzati rendeletet  
 

      a közterületek használatáról. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

Stark Sándor polgármester  ismertette Kovács Jenő 2740. Abony, Újszászi út 30. sz. alatti 

lakos kérelmét. Megvásárolta, Hegyesd, Petőfi u.16.sz. alatti ingatlant. Az ingatlanhoz be 

kívánja vezetni az ivóvízet, de az  önkormányzat tulajdonát képező 116 hrsz-u utat át kell 

vágni. Árajánlatot kért az út átfúrására vonatkozólag, de ennek a költsége 357.388.-ft. 

Kérte a közterület bontási engedély megadását, vállalta az út eredeti állapotban – aszfaltos út 

– helyreállítását.  

2013. január 1-től közútkezelő az önkormányzat, ezrét javasolta részére a közterület bontási 

engedélyt megadni. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 

 

34/2013.(VII.16.)Ökt.sz.    h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd    község Önkormányzata  Képviselő-testülete 8296 Hegyesd, 

Zrínyi u.1. Hegyesd 116 . hrsz-u  ingatlanok tulajdonosa és a közút kezelője 

hozzájárul ahhoz, hogy Kovács Jenő 2740. Abony, Újszászi út 30. sz. alatti 

lakos Hegyesd 74 hrsz-u ingatlan tulajdonosa,az ingatlan ivóvíz 

bekötővezeték létesítéséhez  a közterületet felbontsa, a vízvezetéket az 

önkormányzat tulajdonán keresztül átvezesse, közterületet  igénybe vegye. 
 

 Képviselő-testület a  Közútkezelői hozzájárulást azzal a kikötéssel adja 

meg, hogy az eredeti állapotot – aszfaltos út - vissza kell állítani. 
 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  (a továbbiakban Tv.) 46. 

§
 
(1) bekezdése szerint „A közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében a) 3. 

§ (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid17152
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid17152
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108&srcid=ol9579#sid32000
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108&srcid=ol9579#sid84736
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid145152
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(5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 

29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § 

(2) bekezdésében, 34-35. §-ban, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) 

és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) 

bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét;  kell érteni.” 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás megadására, 

jegyzőt pedig a kérelmező értesítésére.  

 

Felelős: Stark Sándor polgármester  

               Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2013. július 31.  

 

 

Stark Sándor polgármester tájékoztatta a képviselőket 2013. augusztus 10-én tartandó 

falunap előzetes programjáról. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Somogyi Józsefné képviselő javasolta, hogy az idei évben is rendezzenek főzőversenyt. 

Javasolta csapatonként 5000.-ft.-ot biztosítani, amelyből a résztvevők részére főzni tudnak. 

 

Stark Sándor polgármester ismertette Ware Borbála levelét. Az elhagyott hulladék 

elszállításáról lomtalanítási akció keretében gondoskodnak. Megnézte a szemet, kb. 1 m3 

háztartási hulladék.  

 

Fekete Róbertné képviselő javasolta az elektronikai hulladék elszállítását is megoldani.  

 

 Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és a rendkívüli 

testületi ülést 19 óra 30 perckor bezárta.  

 

 

      k.m.f.t. 

 

 

              Stark Sándor       Takács Lászlóné  

               polgármester             jegyző  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid145152
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid151808
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid163328
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid528896
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid533504
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108&srcid=ol9579#sid567552
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108&srcid=ol9579#sid619520
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108&srcid=ol9579#sid619520
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid653312
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108&srcid=ol9579#sid659456
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid660736
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid662272
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid629504
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid665600
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid666880
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid690688
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid697600
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid700672
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid703744
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108#sid703744
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108&srcid=ol9579#sid721152
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=2108&srcid=ol9579#sid759040

