
Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

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

 

Száma: 120-14/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. október 25-én  

   (pénteken) 17    órakor megtartott rendes    nyilvános  üléséről. 

 

Helye:  Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.   

 

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 elfogadta  az alábbi: 

 

Napirendet: 1./ Hegyesd  község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló  

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

 

      Előadó: Stark Sándor  polgármester  

 

            2./ Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati  

                            rendelet  tervezete a temetőkről és a temetkezésről.  

 

      Előadó:  Stark Sándor    polgármester  

   

                       3./ Beszámoló az önkormányzat 2013.III. negyedévi  gazdálkodásáról.  

 

       Előadó: Stark Sándor  polgármester 
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          4./Hegyesd  község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója. 

 

     Előadó: Stark Sándor  polgármester  

 

           5./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

                Előadó:  Stark Sándor   polgármester 

 

1. N a p i r e n d : 

 

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

költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Az önkormányzat anyagi helyzete jó, 

általános tartalék 9177 e ft. a terembérletből is szép összeg folyt be. 

Kérte a képviselők véleményét, észrevételét. 

 

Imre Gabriella alpolgármester kérdezte, hogy mit takar az 1/a. mellékelte 19 soránál a 111 

e ft. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel? 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a víziközmű számlán lévő pénz kamata a 111 e 

ft. Kérte a rendelet elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangú 4 igen szavazattal minősített többséggel elfogadta a költségvetési 

rendelet tervezetet és megalkotta az alábbi: 

 

5/2013.(X.31.)önkormányzati rendeletet  

 

  az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 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 a képviselők írásban megkapták a temető 

rendelet tervezetet. A temetőtörvényt módosították, 2014. január 1-től bevezetésre kerül a 

szociális temetés. A köztemető fenntartójának  szociális parcellát kell kijelölni. Javasolja a 

déli oldalon a 03 hrsz-nál a szociális parcella kialakítását. Hegyesden ilyen jellegű temetésre 

nem fog sor kerülni, de a lehetőséget biztosítani kell.  Javasolta, hogy a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzők, és a temetői létesítményeket igénybe vevők ne fizessenek 

díjat. Kérte a képviselők hozzászólását. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény40. § (5) bekezdése alapján megküldte a rendelet tervezetet az Országos 

Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Elnökének, aki egyetértett a díjakkal, azok 

alkalmazását javasolta. Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat eltekint a díj fizetésétől. 

 

Fekete Róbertné képviselő véleménye szerint jó lenne a konténer elhelyezése a temetőben, 

hisz a dróthálóból nehéz kiszedni a szemetet, a törmelék az alján marad.  
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Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy Monostorapátiban állandó jelleggel van   egy  30 

m3-es konténer, melynek elszállítási költsége igen magas alkalmanként 24.000.-ft. 

Véleménye szerint Hegyesden elégséges lenne évente egy alkalommal elszállíttatni a 

törmeléket. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket a módosítással fogadják a rendelet 

tervezetet. 

 

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

 

6/2013.(X.31.) önkormányzati rendeletet  

 

  a temetőkről és a temetkezésről.  

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az önkormányzat 2013. 

III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Az önkormányzat nem gazdálkodott 

rosszul, hisz 8 millió forintból 9 millió forint lett. A beruházás költsége még nem szerepel a 

kiadások között. Reprezentációs költség a falunapra lett fordítva. Beiskolázásra sem mentek 

ki olyan nagy összegek.  Kérte a képviselők véleményét.  

 

Fekete Róbertné képviselő javasolta elfogadni a beszámolót, hisz a felsorolt tételek már ki 

lettek fizetve, a teljesítés időarányos. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselők fogadják el az előterjesztést. 

 

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

 

48/2013.(X.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

      Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  

      „Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról” 

      című előterjesztést elfogadta. 

 

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

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

  

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a 2014. évi költségvetési koncepciót írásban 

megkapták. Nincs pontos információ, hogy alakul a bevétel, a fejlesztési irányokat határozták 

meg. Javasolta a koncepciót elfogadni. 

 

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

 

49/2013.(X.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

       Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  
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      2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja.  

 

              A 2014. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által  

           elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a    

           koncepcióban megfogalmazott célok figyelembevételével. 

 

1. A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 

2. 2. A költségvetési szerveinek működési kiadásainak biztosítása 

mellett rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására 

kell valamennyiüket ösztönözni. 

3. 3. Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni 

szükséges.  

 

                                         Felelős: Stark Sándor polgármester 

                                                       Takács Lászlóné jegyző   

 

                                       Határidő: Azonnal, illetve a 2014. évi költségvetés előterjesztése.  

 

(koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

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

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a parlamenti választáshoz a választási bizottság 

tagjait 2013. november 15-ig le kell jelenteni. Nem vállalja továbbiakban a feladatokat Bati 

Zoltánné, ezért javasolja helyette Szabó Gabriella Hegyesd, Petőfi u.26.sz. alatti lakost 

megválasztani. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

 

50/2013.(X.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a választásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a választási bizottság 

tagjának Szabó Gabriella Hegyesd, Petőfi u.26.sz. alatti lakost 

megválasztja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eskü kivételére, 

és megbízó levél átadására. 

 

Felelős: Stark Sándor polgármester 

 

Határidő: 2013. november 30. 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a damilos bozótvágó 8 éves, elhasználódott, 

szükséges lenne a pótlása. Javasolta, hogy vásároljanak helyette egy Husqvarna 545 RX 2,8 

LE. komplett gépet. Előzetes érdeklődés alapján az ára kb. 250.000.-ft.  
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Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták az alábbi 

 

51/2013.(X.25.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

 

       Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete közterületek  

       karbantartása érdekében vásárol 1 db. Husqvarna 545 RX. 2,8 LE.  

                                       bozótvágót tartozékkal együtt maximum 250.000.-ft. értékben. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert árajánlatok 

bekérésére, és megfelelő ajánlat esetén megrendelésére.  

 

Felelős: Stark Sándor polgármester 

 

 Határidő: 2013. november 30.  

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése van tegye 

meg.  

 

Fekete Róbertné képviselő javasolta, hogy folytassák a temető bekerítését, mivel a vadak 

ismét bementek a temetőbe, és a virágokat lerágták, megtaposták. 

A kultúrház bérbeadásával igen szép bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A befolyt 

összegből javasol visszafordítani eszközök pótlására,berendezések felújítására. A tetőablakok 

le vannak törve.  

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy 600.-ft-ért lehet vásárolni oszlopokat, kb. 210 

méter hosszú drótháló kellene, véleménye szerint a beruházáshoz szükség van 150.000.-ft-ra. 

       

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a kiadások fedezete biztosított a költségvetésben, 

árajánlatot kell kérni, és meg kell rendelni. 

 

Somogyi Józsefné képviselő javasolta a kultúrház berendezéseinek pótlására, javításra 

50.000.ft-ot megállapítani. A bérleti díjból vissza kell fordítani, csak így várható a további 

bérbeadást.  

 

Stark Sándor polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és feltette szavazásra a 

felvetetteket.  

 

Kérte aki egyetért a temető bekerítésével, oszlopok és drótháló vásárlásával kézfeltartással 

jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

52/2013.(X.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonát 

képező köztemetőt bekeríti. A felmerülő kiadásokra  (oszlopok, 

drótháló vásárlása)   2013. évi költségvetéséből 150.000-ft-ot  

biztosít. 



6 
 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert árajánlatok 

bekérésére, és megfelelő ajánlat esetén megrendelésre, kivitelezésre.  

 

Felelős: Stark Sándor polgármester 

 

Határidő: 2013. november 30.  

 

Kultúrház berendezéseinek pótlása, felújítása  ügyében egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

53/2013.(X.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a kultúrház 

berendezéseinek, eszközeinek pótlására, javítására 2013. évi 

költségvetéséből 50.000-ft-ot  biztosít. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eszközök 

berendezések beszerzésére, javítások elvégeztetésére.  

 

Felelős: Stark Sándor polgármester 

 

 Határidő: 2013. november 30.  

 

Stark Sándor polgármester a rendes nyilvános ülést 18 órakor bezárta, és zárt ülést rendelt 

el. 

 

 

      k.m.f.t. 

 

 

 

    Stark Sándor       Takács Lászlóné  

    polgármester           jegyző  

 

 

 

 


