
Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. 

Tel: 87/435-038. 

Száma: 120-19/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. november 21-én 

   (csütörtökön)  18,15   órakor megtartott rendes nyilvános üléséről. 

 

Helye:  Kultúrház  Hegyesd, Petőfi u.19.    

 

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 Megállapította, hogy a testületi ülés továbbra is  

határozatképes, hisz mind a 4  képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a képviselőket 

fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta   az 

alábbi: 

 

Napirendet:1./ A természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról 

              szóló rendelet tervezet elfogadása.     

                    

                        Előadó: Stark Sándor  

        Polgármester  

 

         2./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről. 

 

     Előadó: Stark Sándor  

         polgármester 

 

         3./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

     Előadó: Stark Sándor  

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat szociális tűzifára benyújtotta 

az igényét, elbírálták,  mind a 10 m3 fát megkapták. Helyi rendeletben kell szabályozni  a 

szociális rászorultság szabályait. Elsősorban az aktív korúak ellátására, idős korúak járadékára 

gyermekvédelmi kedvezményre, lakásfenntartási támogatásra jogosultak kell előnyben 

részesíteni. Rendelet tervezetet a képviselők írásban megkapták, kérte a hozzászólásokat, 

észrevételeket. 

 

Fekete Róbertné képviselő javasolta a tervezetet úgy módosítani, hogy még ebben az évben 

kiadható legyen a tűzifa. Többen jelezték, hogy szeretnék az igényt benyújtani. 

Kérelmezőknek segít a kérelem kitöltésében. Javasolta a kérelem beadásának időpontját 2013. 

november 26-tól, 2013. december 10-ig meghatározni.  

 

Stark Sándor polgármester megköszönte a hozzászólást, és kérte a képviselőket, aki 

egyetért a javaslattal, azt fogatja el. 

 

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

 

7/2013.(XI.25.) önkormányzati rendeletet  

 

    a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról.    

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

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

végzett tevékenységről szóló előterjesztést. Kérte a képviselők észrevételét. 

 

Hozzászólás nem volt, ezért javasolta a beszámolót elfogadni. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

59/2013.(XI.21.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  „Beszámoló az 

önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről” című 

előterjesztést elfogadta. 

 

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda működtetésére 2013. július 1-től létrehozták az óvodafenntartó 

társulást. Kapolcs községben 2013. augusztus 31-el megszűnt az óvoda, 2013. szeptember 1-

től 2013. december 31-ig feladat ellátási szerződést kötöttek a Kapolcsi és Vigántpetendi 

Önkormányzattal. 2014. január 1-től csatlakoznak a társuláshoz. A társulási tanács elfogadta a 

módosított társulási megállapodást, de azt az önkormányzat testületének is jóvá kell hagyni. 
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Kérte a társulási megállapodás jóváhagyását. 

 

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

 

60/2013.(XI.21.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulási Megállapodás módosítását elfogadta. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás  

aláírására. 

 

Felelős: Stark Sándor  

               polgármester 

 

Határidő: 2013. december 10.  

 

/megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte 

az általános iskolák felvételi körzethatárát, kérte annak véleményezését.  Hegyesd község 

tanulói  a Művészetek Völgye Általános Iskolába irathatók be, oda tartoznak.  

 

Javasolta a körzethatárt elfogadni. 

 

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

 

61/2013.(XI.21.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti  a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) 

bekezdése lapján elkészített és  közzétett iskolai körzethatárt 

megismerte, egyetért a körzethatárral. Településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába 

járó tanköteles tanulók száma összesen: 11 fő. Monostorapáti 

„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolába  6   fő,  

Tapolcai  Általános Iskolába 5 fő, jár.   Nincs halmozottan hátrányos 

helyzetű tanuló.  

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a testületi határozatot 

küldje meg Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 

részére. 

Felelős: Takács Lászlóné Körjegyző 

Határidő: 2013. november 29 .  
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 Stark Sándor polgármester javasolta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 12/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet 29.§-a alapján az időseket közelgő karácsonyi 

ünnepek alkalmából támogatásban részesíteni. Egyedül állók részére 3000.-ft-ot, házaspárok 

részére pedig 5000.-ft-ot javasolt megállapítani. 

Képviselőtestület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

62/2012.(XI.21.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 12/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet 29.§-

a alapján az időseket közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából támogatásban 

részesíti.  

 

                       Egyedül állók              3000.-ft 

                       Házaspárok pedig        5000.-ft összegben részesülnek. 

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

Felelős: Takács Lászlóné 

     jegyző  

 

Határidő: 2013. december 15.  

 

 

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

meg. Bejelentés, hozzászólás nem volt, ezért az ülést 19,15 órakor bezárta.  

 

 

 

     k.m.f.t. 

 

 

 

              Stark Sándor       Takács Lászlóné 

              polgármester               jegyző  

 

 

 

 

 

 

  


