
Önkormányzati Képviselőtestület 

 8296  Hegyesd 

 

Száma: 272-2/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 10-én  

               (pénteken) 18,30  órai kezdettel megtartott  rendes    nyilvános   üléséről.  

 

Helye:    Polgármester Irodája   Hegyesd  

. 

Jelen vannak:             Stark Sándor       polgármester 

                                             Imre Gabriella                        alpolgármester   

   Fekete Róbertné   képviselő  

    Somogyi Józsefné   képviselő 

                                               Kovács Krisztián   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,  azt fogadják el.  

Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag  5  igen szavazattal elfogadták az alábbi: 
 

N a p i r e n d :  1./ Hegyesd  község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének  

           elfogadása.  

 

                                  Előadó: Stark Sándor    

         polgármester  

 

                            2./ Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati   

                                 rendelete a  települési szilárd és folyékony hulladék  elszállításáról és a  

                                 közszolgáltatásról és a közszolgáltatás díjáról szóló  5/2011.(IV.1.)  

                                önkormányzati rendelet módosításáról.   

 

   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 a képviselők írásban megkapták az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezetét. A bevételi és kiadási főösszeg: 23100 e 

ft. A működési tartalék 759 e ft, a felhalmozási tartalék pedig 5255 e ft. Pénzmaradványban 

van a csatornahálózat kiépítéséből megmaradt pénz. A kommunális adó mértékének 

csökkentése miatt a bevétel 210 e ft-tal kevesebb.  

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

Fekete Róbertné képviselő azután érdeklődött, hogy mi az a közhatalmi bevétel 5 e ft? A 

helyi lakáscélú támogatásra nem lát előírást, nem lesz az idén?  Véleménye szerint a 

falugondnoki szolgálat költségvetését le kell csökkenteni, a 2011. évi előirányzathoz képest 

104 e ft. növekedés van.  

 

Imre Gabriella alpolgármester kérdezte miért csökkent a gépjárműadó bevétel? A 

falugondnok munkaidejét kellene lecsökkenteni, hisz nincs kihasználva a 8 órás munkaideje, a 

kiadást lehetne csökkenteni.   

 

Kovács Krisztián képviselő az után érdeklődött, hogy mit jelent a költségvetési rendelet 2. §-

nál a költségvetési hiány? 

 

Startk Sándor polgármester elmondta, hogy a közhatalmi bevétel a termőföld bérbeadása és 

eladása során történő kifüggesztés díja. A helyi lakáscélú támogatás tartalék alapból 

finanszírozható, a lehetőséget meghirdetjük május 30-ig. A falugondnoki szolgálat után 

biztosított központi támogatást csak kis mértékben lépjük túl, a falugondnok munkaidejét nem 

lehet csökkenteni, hisz a működtetésre központi hozzájárulást kapunk. A gépjárműadó 

mértéke  a gépjárművek számának csökkenése, valamint a befolyt adókból került 

megállapításra.  

A 6863 e ft. költségvetési hiány ténylegesen nincs, hisz 1474 e ft. működési, és 5389 e ft. 

fejlesztési célú pénzmaradványunk van, ami egyensúlyba hozza a fenti összeget.  

 

Kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet elfogadásával kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület 4 igen, és 1 tartózkodó szavazattal megalkotta az alábbi: 

 

5/2012.(II.15.)            önkormányzati rendeletet  

 

   az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a szemétszállítási díj módosításáról szóló 

rendelet tervezetet szintén megkapták írásban. Azért kell módosítani, mivel változott a 

hulladékgazdálkodási törvény, és a 2012. évi díj nem lehet magasabb, mint a 2011. évi díj.  
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2011. évi díj  318.-ft. volt.  

Biztosítani kell a választási lehetőséget a edényzetnél, ezért ebben az évben van lehetőség 

arra, hogy 80 literes kukát is használhassanak. Egyszeri ürítési díja: 262.-ft.  

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.  

Fekete Róbertné képviselő azután érdeklődött, hogy lesz-e az idén lomtalanítás, hisz a 

lakosok már hiányolják, több éve nem volt.  

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy önkormányzati pénzből lehet lomtalanítani, a 

Remondis Kft. abban az esetben végzi el majd ingyenesen a lomtalanítást, ha az emelt díjak 

lépnek hatályba.  

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a rendelet  elfogadásával 

kézfeltartással jelezze. 

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

6/2012.(II.15.) önkormányzati rendeletet  

   a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás  

                         biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról szóló 5/2011.(IV.1.) önkormányzati 

                         rendelet módosításáról. 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

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

van tegye meg. 

Somogyi Józsefné képviselő azután érdeklődött, hogy az önkormányzat csatlakozott-e a 

faakcióhoz. Úgy tudja, hogy lesencében a rászorulók részére az erdészetnél  80 m3 fát 

vásároltak. 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat nem csatlakozott az akcióhoz. 

Polgármester a testületi ülést 19 óra 15 perckor bezárta.  

 

        k.m.f.t. 

    Stark Sándor        Takács Lászlóné 

     polgármester             körjegyző   


