
Hegyesd község OnkormányzataKépviselő-testülete
8296. Hegyesd, Zrínvi u.1.
Tel: 87/435-038.

Száma: 1093-612016.
Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete által 20l6.július 25-én
(hétfőn) 18 órakor megtarlott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrityi u.l.

Jelen vannak: Stark Sandor polgármester
Imre Gabriella alpolgármester
Fekete Róbertné képviselő
Mondli István Béla képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:

Kovács Krisztian képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, valamint a 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. Képviselő-testület
egyhangúlag, 4 igen szavazattalhatátrozathozatal nélkil elfogadta az alábbi:

Napirendet: 1./ Hegyesd kultúrház bérbeadása, bútorok beszeruése

Előadó: Staík S,ándor polgármester

Napirend:

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a megkereste az E.S.T.M.Kft. megbízottja és

elmondta, hogy szeretnék a kultűrház tetőterét igénybe venni 19 fő részére 2016, augusztus
8-től 20T6. december 15-ig. Előzetes egyeztetés alapján a bérleti díjat 650.000.-ft./hó
összegben határazták ffi€g, mely tartalmazza a rezsi k<iltséget. Kérte a képviselők
vél eményé t, ho zzászőIás át.

Imre Gabriella alpolgármester javasolta akulturbazat bérbe adni, fenti összegét.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért abérbeadással kézfeltartással
jelezze.
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Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:

27 t2016.(Yll.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

He gye sd közsé g Önkormán y zata Képvi selő-te stül ete bérbe adj a tulaj donát

képező Hegyesd, Petőir u.2l.sz. - l2l2. hrsz. - alatt lévő kultúrhézat az
E. S. T.M. Ipari és Kereskedelmi Kft . 829 6 Mono storapáti, Rákóczi u.37 .sz.

részére 2016. augusztus 8-tól hatarozatlan időre. Bérbeadó a bérleti díjat
6 5 0, 00 0. -ftlhó ö s sze gbe n határ ozza me g, mely tartalmazza a r ezsi
költséget.

Képvi s elő -te stül et f elhatalmazza a p olgárme stert a bérl eti szer ző dé s

aláírására.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Határidő: 20l6.július 3 1.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a kulturház komfortosabbá tétele érdekében

sziikséges kisbútorok vásétrlása, 12 db. éjjeli szekrény, és 20 db. kisszekrény beszeruésére

kértek árajánlatot. Az éjjeli szekrény ha ajtós akkor 7500.-ftldb, amennyiben fiókos 10.000.-

ft.ldb, a ruhásszekrény 18.000.-ft./db. melynek a felső része akasztós, alsó pedig pakolós.

Kérte a képviselők véleményét.

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy felmérték a helyszínen mit lehet elhelyezni.
Javasolta a fiókos szekrény,t beszerezní, valamint a kisszekrény,t.

Fekete Róbertné képviselő javasolt továbbá vásárolni egy gáztűzhelyt.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a bűorok és gétztűzhely

beszerzésével, kézfeltartással jelezze,

Képviselő-testület egyhangúlag 4 ígen szavazattal meghozta az aléhbi:

28l2016.(Yll.25.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

He gyesd közsé g Önkormán y zata Képvi selő-te stül ete tulaj do nát képező

Hegyes, Petőfi u.2I.sz. - l2l2.hrsz. - alattlévőkvltűrhaz berendezéseit

pótolja.

Mészáros és Társa Kft. 8300. Tapolca, Ipar u.6.sz. árajánlatát elfogadja és

megrendeli az aléhbi bútorokat:

12 db. fiókos éjjeli szekrény

20 db. kisszekrény

bruttó 10.000.-ftldb.

bruttó 18.000.-ftldb.

beszerzés összese: bruttó 480.000.-ft.
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Képvi s e l ő -te stül et felhatalmazz a p ol gítrme stert a me grende l é sre. Tov ább
me gbízza e gy gáztínhely beszer zésével.
Képviselő-te stület a b eszerzések költsé ge ít 20 1 6. évi költsé gveté séből
biztosítja.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Hataridő: azowtal

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése, javaslata van
tegye meg.

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark
Program keretében pályázatot lehet benyújtani2016. augusztus 15-ig. A program célja olyan
közösségi terek kialakítása, ahol valamermyi korosztály szabadidejét eltöltheti, cél, hogy
sportolási lehetőségek szélma növekedjen, a lakosság egészségi állapotajavuljon. 1 sportpark
igénylésére van lehetőség lakosságszámot figyelembe véve. Véleménye szerint a volt
bányaterületét lehetne erre a célra igénybe venni.
Javasolta, hogy döntsenek arról, hogy indulnak apáIyéaaton

Képviselők a javaslattal egyetéríettek, és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozték az
alábbi:

29t2016.(YII.25.)Ökt. sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti
Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló
tá4 éko ztatőt me g i smerte.
Képviselő-testület pályéuatot nyújt be 1 db. sportpark létrehozására.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedósek
megtételére.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Hataridő: 2016. augusztus 15. o

Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18,30 órakor

bezárta.

k.m.f.t.
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Takács T.ász,lőrlé)

ffipolgármester JegyZo


