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Szám: 1-12/2012. 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 4-
én 18 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:   Önkormányzat ülésterme 
 
Jelen vannak: Szigethi István  polgármester  
   dr. Jakab Zsolt  körjegyző 
 

Völgyi János   alpolgármester 
Dr. Gergely István  képviselő 

   Kóczán Imre   képviselő 
   Varháné Horváth 
   Bernadett   képviselő 

 
(Az ülésre történő meghívás az idő rövidsége miatt telefonon történt, a képviselő-
testület valamennyi tagjának értesítésével, a napirend megjelölésével.)  
 
Szigethi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel annak 5 tagja jelen van. Elmondta, hogy 
Zambó István munkahelyi elfoglaltsága miatt igazoltan van távol. Az ülést 
megnyitotta. Napirendnek a Petőfi u. 3. és a Sport vendéglátó üzlet bérbevételére 
érkezett pályázatok elbírálását, az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetére az új 
eljárás pályázati felhívásának jóváhagyását javasolta. Egyúttal kezdeményezte, hogy 
a pályázatok elbírálására – az önkormányzat vagyoni érdekeire tekintettel – zárt 
ülésen kerüljön sor. 
 
A képviselő-testület a napirendet – a zárt ülés tartására vonatkozó 
kezdeményezéssel - egyhangúlag jóváhagyta.  
 
Napirendi pontok: 
 

1. Napirendi pont:  
A Hegykő, Petőfi u. 3. szám alatti kereskedelmi üzlet és a Sport vendéglátó 
üzlet bérbevételére érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülésen) 
Előadó: Szigethi István polgármester 
 

2. Napirendi pont:  
Pályázat kiírása a Hegykő, Petőfi u. 3. szám alatti kereskedelmi üzlet és a 
Sport vendéglátó üzlet bérbeadására (opcionális) 
Előadó: Szigethi István polgármester 
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1. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester zárt ülést rendelt el.  
 
Dr. Jakab Zsolt a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy a képviselő-testület 
mind a Hegykő, Petőfi u. 3. szám alatti kereskedelmi üzlet, mind a Sport vendéglátó 
üzlet bérbeadására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította.  
 
2. Napirendi pont:  
Szigethi István polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület azonos feltételekkel 
ismételten írja ki a pályázatokat. Csupán annyi módosítás legyen, hogy konkrétan  
kerüljön bele a hiánypótlás lehetőségének kizárása, és a bérbeadás 2013. január 13-
ától történjen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

178/2012.(XII. 4.) képviselő-testületi határozat: 
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati 
felhívást tesz közzé a Hegykő, Petőfi u. 3. szám alatti kereskedelmi 
üzlet bérbeadására, a jelen határozat mellékletében foglalt feltételekkel.  
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: 2012. december 11.  

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 
  179/2012.(XII. 4.) képviselő-testületi határozat: 

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati 
felhívást tesz közzé a sport vendéglátó üzlethelyiség 2+1 év határozott 
időtartamra szóló bérbeadására, a jelen határozat mellékletében foglalt 
feltételekkel. 
Felelős: Szigethi István polgármester 
Határidő: 2012. december 11.  

 

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Szigethi István polgármester az ülést 19 óra 30 
perckor bezárta.  
 

Kmf. 
 
 
 
 

Szigethi István 
polgármester 

dr. Jakab Zsolt 
körjegyző 
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Mellékletek:  

 jelenléti ív; 

 melléklet a 178/2012.(XII. 4.) képviselő-testületi határozathoz; 

 melléklet a 179/2012.(XII. 4.) képviselő-testületi határozathoz. 
 


