I
I

l

Heryesd község Önkormányzata képviselő-testülete
8296. Heeyesd. Zdnvi u.1.
Tel 871435-038.
Szátma: 616-212014.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: HegYesd kÖzség ÖnkormányzataKépviselő-testül ete által21l4.februar
26_arL
(szerdan) 17 Órakor megtartott rendkívüli nyilviános üléséről.

Helve: Polgármester Irodája Hegyesd, Zúnyi 1.1.
Jelen vannak: Stark Sándor
polgtírmester
Imre Gabriella
alpolgármester
Fekete Róbertné képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:
Kovács Krisztián képviselő
Somogyi Józsefiré képviselő

Tanácskozási ioegal meehívott:
Takács

Lászlőné

jegyző

Jegvzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

jegyző

Stark Sándor polgármester Megállapította, hogy a testiileti ülés hatérozatképes,hisz 3
kéPviselő jelen van, az Ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba
szereplő napirendi pontot.
KépviselŐ-testiilet egyhangúlag, 3 igen szavazattalhatátozathozatalnélkíJl elfogadta az
alábbi:

Napirendet:

Vegyes, aktuális ügyek.
a.;Útretrilitásra támogatási igény benffi ása
b.)Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Trárulási Megállapodás
kiegészítése,módosítása.
c.)Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatáltal biztosított
személyes gondoskodást nyujtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
jóváhagyása.
d.)Ware Borbála ingatlan vásárlási kérelme
e.)közbeszerzési terv

1./

Előadó: Stark Sándor
polgtírmester

Napirend:

a.) útfelűjíásra támogatási igény benyújtása

2

rendelet alapján azok
Stark Sándor polgármester elmondta" hogy a l0l2014_(L 19.)BM,
akik nem vettek részt az
az önkormányzatok is üámogatast kaphatnak,utak
felujítasara, karbantartására'
adósságkonrroiidá"iób*. Támo§atást belterületi
településrendezési tervek készítésére,
víze\vezető ,"rrd.r"i"k kiépítéséie,
'képezőfelújításrára,felújítástára, fejlesztésére,energetikai
epúletek
onkormányzat tulajdonát
korszerűsítésérelehet felhasználni,
9 millió forint, ezért javasolta,
20L4. évi költségv"teru" beépítésrekerült ÚtfelÚjíüísra
a
szakaizát,valamint a petőfi utca felújítását jelöljék meg célként
hogy a Z1,nyi"tú
kÖzÖtti
fő
biztosítjak a 100-300
támogatás felhasználáara. Támogatást lakosságarrányosan
telepílések2. 9 5 0. 0 00. _ft . össze gre nyuj thatj ák be i gényiiket.

;;,

meghozták az
Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 3 igen szavazatta\
alábbi:

6l2014.(I.26.))Ökt.sz. h a t á r o

za

tot

Hegyesd község önkormányzata
adósságkonszolidációban

képviselő_testülete az

részt nem vett

települési

lesztési támog atasáról szőIő l0 l20 1 4.(II. 1 9.)
BM. rendelet alapján támogatási igényt nyújt be Hegyesd
település beltertileti útj ainak felújítástára, karbantartáséra.
önkormányzatok

fej

gényelt támo gatas 2. 9 5 0. 000. _ft . Támo gat ásbőI az önkormányzat
utca egy
tulajdonát képező 15. hrsz. és 16. hrsz. alatt Iévő Zrínyi
felÚjítani,
szakaszát, 116 hrsz. alatt lévő Petőfi utcát kívanja
I

karbantartani.

Képviselő-testiilet felhatalmazza

a

polgármester

a

támogatási

igény benyújtásara.

Felelős: Stark Sandor polgármester
Határidő: 2014. marcius 6,

Tarulási Megállapodás kiegészítése,
b.)Tapolca Kömyéki ÖnkormanyzatiTársulás
módosítása.

hogy a Tapolca Kömyéki
Stark Sándor polgármester tájékozátta a képviselőket, Társulási Tanács februrár 6_

t9w37etéta
önkormanyzati Társulás Tarsulási Megállapodásának
javaslat alaPján a megállaPodás
módosítási
A
i ülésénmegtargyal ta, azíelfogadásra;avasolta.
szémát. A megállaPodásban jelenleg alelnÖk
tarta'maznifogia a íársulási tanács t J"i""r.
szerepel, ezt is módosítani kell elnökhelyettesre,
ok
azon pontját, hogy ,,a megállapodást alapos
Hatalyon kívül kell helyezni a megállapodás
a megállaPodásban
nélkül meg nem kötá'*gy azí akÁályozó önkormánYzat-Iakossága
évente be kell
tagiainak
Tanács
u"."_
biztosított szolgfltaÁkat"nem vezetiigt"v
Tfo:ul.u,
a képviselő_testületnek,
számolni a tarsulásban végzett tevékenyiégéről
módosításokkal egyetértenek, kézfeltartással
kérte a képviselőket, amenny íben azelhangzott
je|ezzék.

3

KéPviselŐ-testÍilet egyhangulag,
alábbi:
7

3 igen

l20t4.(I.26.) Ökt. számú h a t á r

szavazattal, minősített többséggel, megltozta az

oz ato

t

Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testülete a Tapolca

kömyéki onkormányzati Társulás Társulási Megállapodása

kiegészítésére,
módosítására vonatkozó előterjesztést és annak
mellékleteit megtárgyalta, a j avaslatot elfo gadj a.

Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

a

Tarsulási Megállapodás

Felkéri a jegyzőtahatározatot a Trársulás elnökének küldje meg.

Felelős: StarkSándor

polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő: azonnal
/Trársulási Megállapodás módosítása

a

jkv. mellékletétképezil

c.)Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes
gondoskodást nyujtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet jóvráhagyása.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Tapolca Kömyéki Önkormányzati Tarsulás

fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatáltal biztosított

alapellátasok intézményitérítésidíjainak meghatározására előkészített réndelet-tervezetet a
Társulási Tanács megtárgyalta. A rendeletalkotásra kijelölt Önkormrányzat Ábrahámhegy
Önkormtányzata. A szociális étkeztetésönköltsé ge az előzetes sztímíiások szerint 83i,Ftladag, melyhez 245,-Ft/adag normatív rillami támogatást adnak. A sztímítottintézrnényi
térítésidíj mértéke590,-Ft szállítás nélkül. Ismertette az intézményitérítésidíjak tervezétt
alakulását.
Kérte a képviselőket, amennyiben a tédtésidíjak módosításrára vonatkozó rendelet-tervezettel
e gyetértenek, kézf eltartás sal j elezzék.

KépviselŐ-testiilet egyhangűag,
meghoztaaz alábbi:

3

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

8l2014.(II. 26.)Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Hegyesd

község Önkormtínyzata Képviselő-testiilete a
Tapolca Környéki Önkormrányzati Tarsulás fenntartásában

működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekj óléti Szolgálat
által biztosított alapellátások intézményi térítésidíjainak
meghatározására előkészített rendelet-tervezetet az
előterjesztésben foglaltakra fi gyelemmel jóv áhagyja.

Tudomásul veszi, hogy

a

rendeletet Ábrahamhegy község
Önkormán yzat Képviselő-testiilete alkotja meg.

Felkéri a jegyzőt, hogy a hatfuozatot a Tarsulás elnökének

küldje meg.

Felelős:_ TakácsLászlőné
jegyző

Hatráridő: azonrtal

d.)Ware Borbála ingatlan vásárlási
kérelme

Startk Sándor Polgármester ismertette
Ware Borbála Hegyesd, Sátormapu
szta 5.sz. alatti
lakos kérelmot, Önkormányzattulajdonát
tipáraőtíÖs. #;.;fitfi;i,"o művelési
ágú
2,96 aranykoio,u éfiéLűáltala iő||."

ái'i"#J,il"rületet

':::rffi;:rYságú,

szeretné

Thkács Lászlőné jegrző elmondta,
a vagyontörv ény alapjanaz önkorm
.hogy
ényzat csak
ha azt hivűos ertZiÚ"".io,,"i r"tert"t"Li"tnip.tekbecslés
;S|3Í:h:;'ji"Jr11'"lanát,
kb.

Stark Sándor Polgármester abban,az esetben
trámogatja az eladást, ha azeladással járó
költségeket a vevő vállalla, értékbecslé
s, szerzőÁé;úd költsége.
KéPviselŐ-testtilet a javaslattal egyetértett,
és egyhangú 3 igen szavazattal
ellenszavazat és
tartőzko dás nélkül meghozták *áeUat
9l2014.(I1.26)Ökt.sz. h a t á r o z a t
ot
Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testíilete
ware Borbála
Hegyesd, Sátormapuszta 5.sz. alatti lakos
,ádékát
abban az
esetben támogatja, ha kérelmező váIlalja "ét"li
u H"ó".o 0130/5. hsz-u
gyep művelési ágú 3402 m2 nagyságú,
2.96"átanykorona értékű
ingatlan eladásával kapcsolato, toTí.eót"t
- r*"ril értékbecslése,
szerződéskötés - .

képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy
erről kérelmezőt

tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné
jegyző
Hatándő: 20l 4. március

1

0.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy kőzbeszerzésekről
szőIő 20lL. évi CVn.
tÖrvénY alaPján az ajánlatkéó legkésőuu maicius
Ei. Áaiséves összesített közb eszerzési
tervet kÖteles készíteni az adotl éire tewezett
közbesz"rá.t or. olyan u".r"r"er.., építésre

nem kerÜl sor, ami akÖzbeszerzési értékhatárt
elérné,
kinyilvánítani, hogy nem
kívánnak kö zb e szer zé si elj árást l efol ytatni.
"rŰ'iurusolta

KéPviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangú
3 igen szavazattal, ellenszav azat és
tartőzkodás nélkül meghozták az alábbi:
l0l2014.(Il.26)Ökt.sz. h a t á r

oz atot

Hegy-e9d község Önkormányzata Képviselő-testtitete
2014. évben

nem kíván kőzbeszerzési eljrárást lefolyiatni.

§tark sándor polgármester

a

rendkíviili testiileti ülést 17,45 órakor bezáíta.
k.m.f.t.

st^U"jU
stark sándor
polgármester

f

fur^,q,h

*,*

jeeyző

\

