
He gyes d közsé g Önkormány zata Képviselő -testülete
8296. Heeyesd, Zrínvi u.1.
Szám: l402-3l20l5.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képvise|ő-testiilete 2015. március 24.-én
(kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zúnyiu-I.

Jelen vannak:
Stark Sándor polgármester
Imre Gabriella alpolgármester
Fekete Róbertné kópviselő
Kovács Krisztián képviselő
Pókóné Román Katalin képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönylvezető:

Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből mínd az 5 ft' jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják eI.
A képviselő-testtilet határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadták az
alábbi:

Napirendet: 1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiiletének önkorm ányzati
rendelete az avar és kerti hulladék nllttéri égetéséről

Előadó: Stark Sándor polgármester

2. l Kőzb eszeízésí Terv elfo gadása

Előadó: Stark Sándor polgármester

3.1 Vegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Stark Sándor polgármester

1./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet tervezetet. Kérte a képviselők véleményét,
észrevételét"
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pókóné Román Katalin képviselő javasolta azégetés időpontját április 30-rÓl május 31-ig

módosítani, mivel a hulladék addigra jobban megszárad.

Stark Sándor polgármester megköszönte ahazzászőIást, és kérte a képviselŐket, hogy a

módosítással fogadják el a rendelet tervezetet.

Képviselő-testíilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és lartőzkodás nélktil

megalkotta az alihbi:.

5/20 1 5.(m"25.)Önkor mányzati rendeletet

az ayar és kerti hulladék nllttéri égetéséről

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkaptak akőzbeszerzési terwel

kapcsolatos előterjesztést. Az önkormányzat nem tewez olyan beszerzést, vagy beruházást,

amely előírná közh eszerzés lebonyol ítását.

Kérte a terv elfogadását.

Képviselő_testtilete egyhangúlag, 5 igen szavazattaI, ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil

meglloztaaz alihbi:

13/20r5.0ll.24.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2015. évben nem kíván

közb eszer zési elj árást iefolytatni.

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Falugondnokok EgyesÜlete

kérte azegyesület támogatását Minden évben 5000.-ft-ot adtak az egyesÜletnek. Segítik a

falugondnok szakmai munkáj át.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangulag 5 igen szavazattalmeghozták az alábbi:

t4t20l5.(||I"24.)Ökt.sz" h at á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete az éllamhéatartáson

kívüli f,orrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 3l20l4.

G.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: or.) alapján a Veszprém

Megyei Falugondnokok Egyesületét 8247 Hidegkút, Fő u.67lA. egyszeri

5.000 Ft-, azaz Ótezer forint összeggel tímogatja.
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A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a szervezet
bankszámláj a javára.

A támogatás célja: Egyesület működésének támogatása
A felhasznáIáshatándeje: 2015. november 30.
Az EgYesÜlet a támogatásról 2OI5. december 31- ig köteles elszámolni.

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Kópviselő_testület
dÖntésének megfelelő tartalómmal kössöí megállapodást a szerve zettel, amiterjedjen ki az ör.4. § (2) bekezdésében meghatáro zotta&a.

Utasítja a jeg3rzőt, hogy__a megállapodás megkötését követően intézkedjenfenti összeg kifi zetéséről.

Utasítja a Polgármestert, hogy az elszátmolás benyujt ásáről,illetve annakelmaradásáról számoljon bú répviselőtesttiletnek.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 20L5. december 31.

§tark Sándor Polgármester megkös zöntea képviselők megjelenését, és az ülést 18,30órakor bezárta"

k.m"f"t.

St-;ts,-"r\J
stark sándor 

-

polgármester

[+ cA
Takác§ LászlőÁ/

jegyző
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