
Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. 

Tel: 87/435-038. 

 

Száma: 616-1/2014. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014. február 10-én 

   (hétfőn)  17    órakor megtartott rendes nyilvános üléséről. 

 

Helye:  Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.    

 

Jelen vannak: Stark Sándor    polgármester 

   Imre Gabriella            alpolgármester  

   Fekete Róbertné         képviselő   17,15 órától  

                         Somogyi Józsefné      képviselő 

                          

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Kovács Krisztián         képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   Takács Lászlóné          jegyző 

 

Megjelent a testületi ülésen:  

 

   Rónay  Zsuzsanna       alapítvány titkára  

   Wöss Katalin    alapítvány tagja 

   Ware Borbála              alapítvány tagja   

    

Jegyzőkönyvvezető: 
 

  Takács Lászlóné             jegyző 

 

Stark Sándor  polgármester Megállapította, hogy a testületi ülés továbbra is  

határozatképes, hisz 3   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a képviselőket 

fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta   az 

alábbi: 

 

Napirendet: 1./ Hegyesd  község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadásáról  

     szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

                           Előadó: Stark Sándor polgármester 

 

                      2./ Hegyesd község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadása.  

 

                           Előadó: Stark Sándor polgármester 
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       3./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó             

                       szabályokról szóló  rendelet elfogadása.  

 

            Előadó: Stark Sándor polgármester 

 

        4./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

  Előadó: Stark Sándor polgármester 

 

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

 

Stark Sándor  polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a 2013. évi 

költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. A költségvetés 22270 e ft-ról 26190 e ft-ra 

változott. A költségvetést 1233 e ft. bevétellel, és kiadással kellett módosítani, elsősorban 

többletbevételek miatt. 

 

Kérte a  képviselők hozzászólását.  

 

Imre Gabriella alpolgármester kérdezte, hogy mik azok a közhatalmi bevételek? 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a közhatalmi bevételek a helyi adók, a 

magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, pótlék.   

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket fogadják el a 2013. évi költségvetési 

rendelet módosítását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alábbi: 

 

1/2014.(II.15.) önkormányzati rendeletet  

 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

1/2013.(II.15.)önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

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

 

Stark Sándor  polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló előterjesztést  a képviselők időben megkapták. A költségvetés bevételi és kiadási 

főösszege: 24700 e ft. felhalmozási kiadásra 9 millió forintot tervezetek, elsősorban 

útfelújításra. 

 

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

 

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy a 2014.évbe 380 e ft-ot terveztek a kultúrház 

bérbeadásából származó bevételként. Elmúlt évben 1 millió forint bevétel keletkezett.  
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Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben azért volt olyan magas a bérleti 

díj mivel sikerült munkásoknak kiadni a kultúrház tetőterét.   

 

Rónay Zsuzsanna alapítvány titkára kérdezte, hogy a 9 millió forintból melyik utcát 

akarják felújítani, ez az összeg igen kevés. Kérdezte, hogy az önkormányzat mekkora 

összeget tervez a falunapi költségekre.  

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Zrínyi utca felújítását tervezi a képviselő-testület, 

de saját forrásként kívánják ezt az összeget biztosítani, bízik abban, hogy lesz pályázati 

lehetőség. Falunapi költségre 200 e ft-ot terveztek. Elmúlt években közösen tartották a 

falunapot az alapítvánnyal, a költségeket megosztották. Nagy Attila évente 100 e ft-tal járult 

hozzá a falunapi költségekhez, melyet az alapítvány számlájára utalt, és azt meghatározott 

célra fordították.  

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket fogadják el a 2014. évi költségvetést.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alábbi: 

 

2/2014.(II.15.)önkormányzati rendeltet  

 

  az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.  

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

3./ N a p i r e n d  

 

Stark Sándor  polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az államháztartáson 

kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozózó szabályokról szóló rendelet tervezetet. 

Jogszabály írja elő, hogy támogatás átadása nem történhet határozattal, az eljárási rendet 

rendeletben kell szabályozni.  

Kérte a képviselőket fogadják el a rendelet tervezetet. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 

 

 

3/2014.(II.15.) önkormányzati rendeletet  

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

szabályokról  

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy az országgyűlési képviselők választásának 

lebonyolításához megválasztották az 5 fős választási bizottságot. Megállapította, hogy póttag 

nem került megválasztásra ezért  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §. 

(1) bekezdése alapján javasolta póttagnak Kovács Jenőt Hegyesd, Petőfi u.33.sz.  és Ware 

Borbálát Hegyesd, Sátormapuszta 5.sz. alatti lakosokat  megválasztani.  

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javasolt személyek 

megválasztásával, kézfeltartással jelezze.  
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Képviselő-testület  egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

2/2014. (II. 10.) Ökt. számú       h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a  

 

 Helyi Választási Bizottság póttagjának 

Kovács Jenő Hegyesd, Petőfi u.33. 

Ware Borbála Hegyesd, Sátormapuszta 5.  

szám alatti lakosokat megválasztotta. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki, a 

megbízóleveleket adja át. 

 

Felelős:    Stark Sándor  

          polgármester 

Határidő:  2014. február 20. 

 

Takács Lászlóné  jegyző  tájékoztatta a képviselőket, hogy  a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján helyi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásának lebonyolításához szükséges 5 fős + 2 póttag  Szavazatszámláló 

Bizottságot megválasztani függetlenül attól, hogy lesz-e vagy sem a településen választás.  

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak személyére a Helyi Választási Iroda vezetője tesz 

indítványt.  

Javasolta a bizottság tagjainak Stark Zsolt Zrínyi u.12/F, Nagy Orsolya Sátormapuszta 5. Pap 

Károly  Petőfi u.9. Pókóné Román Katalin Petőfi u.6. Horváth Aranka Ágnes Sátormapuszta 

2. póttagnak: Szobonya Mária Zrínyi u.24. Rénes Zoltánné Zrínyi u.5.sz. alatti lakosokat 

megválasztani.  

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javasolt személyek 

megválasztásával, kézfeltartással jelezze.  

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

 

3/2014. (II. 10.) Ökt. számú       h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 24. §. (1)  alapján  nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán működő  

Szavazatszámláló Bizottság tagjának  

Stark Zsolt Hegyesd,  Zrínyi u.12/F,  

Nagy Orsolya Hegyesd,  Sátormapuszta 5. 

Pap Károly  Hegyesd, Petőfi u.9.  
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Pókóné Román Katalin Hegyesd,  Petőfi u.6. 

 Horváth Aranka Ágnes Hegyesd,  Sátormapuszta 2.  

póttagnak: Szobonya Mária Hegyesd,  Zrínyi u.24. 

Rénes Zoltánné Hegyesd, Zrínyi u.5.sz. alatti 

lakosokat  megválasztja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki, a 

megbízóleveleket adja át. 

 

Felelős:    Stark Sándor  

          polgármester 

 

Határidő:  2014. február 20. 

 

 

Takács Lászlóné jegyző  elmondta, hogy Közép-és Kelet-európai Történelmi és Társadalom 

Kutatásért Közalapítvány pályázatot írt ki az első világháborús emlékművek állagmegőrző 

karbantartására és felújítására. Elnyerhető támogatás mértéke  maximum 5 millió forint vissza 

nem térítendő támogatás. Önrész biztosítása nem kötelező, de az értékeli szempontoknál 

elsőbbséget élvez az a  pályázó aki önrészt vállal. 

Temetőben található az I. és II. világháborús emlékmű, műkőből és fehér márványból készült, 

1989-ben lett felavatva.  Pályázatban elszámolható a kivitelezés költsége, szakértői díj. 

Hangodi László történész, muzeológus vállalta a szakvélemény elkészítését.  

Javasolta a pályázatot benyújtani. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 

 

4/2014.(II.10.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítványhoz az első világháborús emlékmű állagmegőrző 

karbantartására. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vegye fel a 

kapcsolatot a kivitelezővel, valamint Hangodi László történésszel, 

muzeológussal, és gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.  Pályázat 

megvalósításához a képviselő-testület a kivitelezés 20 %-át önerőként 

biztosítja. 

 

Felelős: Stark Sándor polgármester  

 

Határidő: 2014. március 31. 

 

Stark Sándor polgármester ismertette a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 

Egyesület levelét. Megkezdődött a  2014-2020.közötti időszak Vidékfejlesztési Programjának  

helyi szintű tervezése. 
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 A Helyi Akció Csoportok területi szerveződése új alapokon történik, mely a járási 

lefedettséghez igazodik. Kérték a szándéknyilatkozatot, hogy továbbra is részt kívánunk venni 

a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 2014-2020. közötti programozási 

időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 

elkészítésében, valamint a Helyi Fejlesztési Stratégia  tervezési területének előzetes 

elismerésében.  

 

Hegyesd község ez idáig az egyesület tagja volt, ezért javasolta, hogy továbbra is 

csatlakozzanak az egyesülethez. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

5/2014.(II.10.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t   

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete alábbi 

szándéknyilatkozatot teszi: 

Továbbra is részt kívánnak  venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok 

Völgyéig Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra 

vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia elkészítésében, valamint a Helyi Fejlesztési Stratégia  

tervezési területének előzetes elismerésében. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről a Zalai Dombhátaktól a 

Vulkánok Völgyéig Egyesület elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  

  jegyző 

 

Határidő: 2014. február 28.  

 

  

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, jelenlévőket akinek közérdekű bejelentése, 

javaslata van tegye meg. 

 

Wöss Katalin alapítvány tagja elmondta, hogy azért jöttek el a testületi ülésre, mivel 

szeretnének együtt gondolkodni a képviselő-testülettel. Szeretnék ha a testület korábban 

foglalkozna a falunappal. Jónak tartaná, ha az önkormányzat fogadna egy pályázatíró céget, 

aki figyelné a pályázatokat. Kérdezte, hogy van-e lehetőség internetre . 

 

Rónay Zsuzsanna alapítvány titkára elmondta, hogy az alapítvány  az önkormányzat 

munkájába be kíván kapcsolódni. Március 22.-ére tervezték a fa játékok festését, kérik, hogy 

az önkormányzat vásárolja meg a festéket. Elmondta, hogy az alapítvány részt vesz a 

szemétgyűjtésébe, Hegyesd és Zalahaláp közötti szakaszt tisztítják meg a hulladéktól, a 

szolgáltató ígért 50 db. zsákot. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az alapítványnak van saját 

honlapja, melyet Ő szerkeszt.  

 

Somogyi Józsefné képviselő elmondta, hogy az alapítvány eddig is részt vett a falunapi 

rendezvényen. Nem szokták ilyen korán a programot tervezni, a kisgyermekeknek eddig is 

szerveztek programokat,  játszóház volt, amit a gyermekjóléti szolgálat vezetője Varga 

Lajosné szervezett, sajnos kevésen vettek részt. 
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