
Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

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

 

Száma: 120-11/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. október 07-én  

   (hétfőn) 17   órakor megtartott rendkívüli    nyilvános  üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.   

 

Jelen vannak: Stark Sándor    polgármester 

   Imre Gabriella            alpolgármester  

   Fekete Róbertné         képviselő 

 Somogyi Józsefné       képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

                         Kovács Krisztián       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  4   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadat  az alábbi: 

 

 

Napirendet:       1./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

a.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat  

b.) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejelsztése,  

eszközbeszerzésre pályázat.    

 

                                  Előadó:  Stark Sándor      

                  polgármester  

 

 

 

 



2 

 

N a p i r e n d :  

 

 

Stark Sándor  polgármester elmondta, hogy idei évben is kiírásra került a Bursa Hungarica  

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Tavaly volt vita, hogy csatlakozzon-e az 

önkormányzat a pályázathoz, hisz eddig nem támogatták a gyereket. 

 Javasolta, hogy most se  támogassák a továbbtanulókat. 

 

Somogyi Józsefné képviselő nem értett egyet a polgármesterrel. Véleménye szerint a 

fiatalokat kell támogatni, nem az öregeket. Sokba kerül a szülőknek a továbbtanuló 

iskoláztatása. Azt a gyereket javasolja támogatni, aki időben elvégezi a főiskolát, egyetemet, 

nem több éven keresztül jár iskolába.   

 

Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy jónak tartja azt, hogy a felső fokú iskolába járó 

tanulókat támogatja az önkormányzat. Javasolja, hogy azok akik ilyen jellegű támogatásban 

részesülnek, ne kapjanak beiskolázási támogatást.  

 

Imre Gabriella alpolgármester javasolta a pályázathoz való csatlakozást. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat csatlakozásához 

kézfeltartással jelezze.    

 

Képviselők  3  igen , 1 tartózkodó szavazattal meghozták az alábbi: 

 

44/2013.(X.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

                          Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa  

                          Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. 

 

                          Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

                          aláírására, és a pályázat kiírására.  

 

    Felelős: Stark Sándor  polgármester  

 

    Határidő: 2013. október 11. 

 

 

Stark Sándor  polgármester elmondta, hogy a település tagja az Észak-balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásnak. A társulás 

pályázatot kíván beadni a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztésére, informatikai korszerűsítésére. A pályázati felhívás alapján EU támogatások 

felhasználásával, kiemelkedően magas támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95%), 

lehetőség nyílik a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.  

 

A  pályázat sikeres megvalósításához a pályázati előírások értelmében a társulást alkotó 

tagönkormányzatok támogatása is szükséges.  

 A megvalósítandó fejlesztés üzemeltetése lakossági díjnövekedéssel nem jár, ezért javasolta a 

pályázat benyújtásának támogatását. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

 

Stark Sándor  polgármester kérte a kiküldött határozat tervezet elfogadását. 
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Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

45/2013.(X.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t   

 

Hegyesd  község  Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az 

Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című 

előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását 

támogatja. Az önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz 

ezúton igazolja, hogy az általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az 

üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett 

adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben 

bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  

 

Felelős: Stark Sándor  polgármester  

 

     Határidő: 2013. október 15.  

 

 

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

meg. 

 

Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy a helyi boltos jelezte, hogy bezárta a boltot, 

mivel nem akar már új pénztárgépet vásárolni. Abban az esetben folytatja tovább a 

tevékenységet, ha az önkormányzat kifizeti 2 éves bérleti díját, ami havi 15 e ft-ot jelent. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az épület nem az önkormányzat tulajdona, az 

önkormányzat vállalkozót nem támogathat, azt a EU-s jogszabályok is tiltják. Nincs meg a 

jogi alapja a támogatásnak.   

 

Somogyi Józsefné képviselő véleménye szerint a havi 15.000.-ft.nem sok, azt ki lehet 

termelni, hisz minden drágább mint Tapolcán.  

 

Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy amennyiben megszűnik a bolt, akkor a 

falugondnoknak több alkalommal kell menni bevásárolni.  

 

Képviselők határozathozatal nélkül úgy döntöttek, hogy a boltos részére nem tudnak 

támogatást adni, azt a jogszabályok nem teszik lehetővé. 

 

Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelentését, és az ülést 17 óra 15 

perckor bezárta.  

 

 k.m.f.t. 

 

 

                 Stark Sándor        Takács Lászlóné 

        polgármester              jegyző  


