Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd
Száma: 126-10/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október11-én
(kedden) 19,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helye:
Kultúrház Hegyesd
.
Jelen vannak:
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Somogyi Józsefné
Kovács Krisztián

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

körjegyző

Stark Sándor polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz mind az 5 fő
jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával
értsenek egyet, az fogadják el.
Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadták az alábbi
N a p i r e n d e t : 1./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
Napi rend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy kiírták a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőfokú oktatási intézményben tanulók
támogatására. Az önkormányzat az elmúlt években nem csatlakozott a pályázathoz, mivel
anyagi helyzete ezt nem tette lehetővé. Az idősektől is megvonták évek óta a karácsonyi
támogatást. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevőket is csak elviekben
támogatták. Ő nem javasolja a csatlakozást.
Somogyi Józsefné képviselő javasolta a pályázathoz való csatlakozást, az Ő fia is felsőfokú
oktatási intézetben tanul, 24 e ft. albérleti díjat fizetnek, semmi féle kedvezményt nem tud
igénybe venni. Ő befizeti az önkormányzat számlájára azt a pénzt amit a fiának kifizetne az
önkormányzat.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy erre nincs lehetőség, amennyiben az
önkormányzat csatlakozik a pályázati kiíráshoz meg kell határozni az elbírálási
szempontokat, csak szociális alapon lehet a kérelmeket elbírálni.
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Az önkormányzatok általában az tekintik szociálisan rászorultnak a szociális törvény
alapján, akiknek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %át nem haladja meg. Lehet ennél magasabb összeget is megállapítani, és figyelembe lehet
venni azt, ha valaki nagycsaládos, gyermekét egyedül neveli, szülei munkanélküliek,
rokkantak, vagy a hallgató nem részesül kollégiumi ellátásban.
Amekkora összeget megállapít az önkormányzat ugyanakkora összeggel támogatja a
hallgatót az oktatási minisztérium, a megyei önkormányzat általában 1000.-ft. támogatást
adott az elmúlt években.
Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, hogy csatlakozni
kívánnak e a pályázathoz.
Képviselőtestület 1 igen, 4 tartózkodással meghozta az alábbi:
44/2011.(X.11.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
nem csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz.

Stark Sándor polgármester javasolta, hogy az önkormányzat fizesse be 2 ingatlana után a
szennyvízberuházás során megállapított 207.000-ft/ egység érdekeltségi hozzájárulást. Azért
nem került sor ez idáig a befizetésre mivel az Egervölgye Szennyvízberuházó Társulat
közgyűlésen olyan határozatot hozott, hogy az önkormányzati és az egyházi ingatlanok után
az érdekeltségi hozzájárulás később kerül kiegyenlítésre. A társulat elszámolására sor került, a
bírósági törlés folyamatban van, a hátralékosok listáját átadták, melyben szerepel az
önkormányzat is.
Kérte a képviselőket aki a befizetéssel egyetért kézfeltartással jelezze.
Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
45/2011.(X.11.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
2 db. önkormányzati ingatlan után kifizeti a 207.000.-ft./
egység után az érdekeltségi hozzájárulást, összesen:
414.000.-ft-ot.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy az összeget
utalja át az elkülönített viziközmű számlára a fejlesztési
alap terhére.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2011. október 20.
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Fekete Róbertné kultúrház vezetője, elmondta, hogy a szálláshelyre folyamatosan vannak
jelentkezők, hétvégén több csoport érkezik. Csak 25 garnitúra ágynemű van, nem tudja a
cserét megoldani. Javasolt 15 garnitúra ágyneműt, valamint lepedőt vásárolni. Amennyiben
jobb minőségű krepp anyagú huzatot vesznek, annak darabja 4000.-ft. 1000.-ft. körül van egy
lepedő.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy szép bevételt hoz a turistaszálló, a feltételeket
biztosítani kell. Költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
Somogyi Józsefné képviselő elmondta, hogy a TESCO-ban olcsóbb ágynemű is van, 2200.ft-ért már lehet vásárolni, ezrét ott javasolta megvenni.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
46/2011.(X.11.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a szálláshelyre 15 garnitúra
ágyneműt, 15 db. lepedőt vásároljanak a TESCO-ban
60.000.-ft. értékben.
Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy
fentiek beszerzéséről gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2011. október 14.

Takács Lászlóné körjegyző ismertette Ware Borbála és Ware Péter közös kuka használatára
vonatkozó javaslatát. Kérték a rendelet módosítását, közös kuka használatának lehetővé
tételét.
Elmondta, hogy kérelmük ügyében megkereste a szolgáltatót a Remondis Kft-t, de válasz még
nem érkezett. Decemberben módosítani kell a rendeletet a díjak végett, ekkor lehetne a
javaslatot beépíteni a rendeletbe, ha ennek nincs törvényi akadálya.
Imre Gabriella alpolgármester javasolta a kérdéssel decemberi rendelet módosításkor
foglalkozni, addig a szolgáltató válasza is megérkezik.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi:
47/2011.(X.11.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ware Borbála és Ware Péter Hegyesd, Sátormapuszta
5.sz. alatti lakosok kérelmére december hónapban
visszatér, a szolgáltató véleményének megismerése után.
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Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről
kérelmezőket tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2011. október 20.

Stark Sándor polgármester a rendkívüli testületi ülést 20 óra 15 perckor bezárta.

k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

