Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd
Száma: 126-5/2011.
Jegyzőkönyv
Készült:

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.április 27-én
/szerdán / 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helye:
Polgármester Irodája Hegyesd
.
Jelen vannak:
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián
Somogyi Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

körjegyző

Stark Sándor polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, körjegyzőt. Megállapította,
hogy a testületi ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.
Kérte a képviselőket határozathozatal nélkül fogadják el a napirendi pontokat.
Képviselő-testület tagjai egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t : 1./ Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testület
2010. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
2./ Önkormányzati rendelet- tervezet a házasságkötéssel
összefüggő egyes szabályokról.
Előadó: Takács Lászlóné
körjegyző
3./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Stark Sándor
Polgármester

-

2–

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a lejárt
határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Kiegészítésként elmondta, hogy 2011. április 6-án részt vett a polgárvédelmi, katasztrófa
védelmi előadáson , ahol tájékoztatást adtak a rendkívüli helyzetben végzendő feladatokról.
2011. április 20-án részt vett a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Oktatási és
Sportbizottság ülésén, ahol véleményezték a 2010. évi zárszámadást, valamint tájékoztatást
kaptak a könyvtár tevékenységéről, tekintettel a mozgókönyvtári ellátásra.
Kérte a képviselők véleményét.
Fekete Róbertné képviselő azt kérdezte, hogy a szennyvízhálózat kiépítése során a PIU.
fenntartására, működtetésére utalt többletet az önkormányzat számlájára utalják-e?
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy két részletben utalják az önkormányzat
számlájára a pénzt.
Képviselők határozathozatal nélkül elfogadták a tájékoztatót.
1./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 2010. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást. Az önkormányzat bevétele 16.842 e ft.,
kiadása pedig 16.793 e ft. pénzmaradvány 48 e ft. Sikerült az intézményeket működtetni a
kötelező feladatokat ellátni.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Vélemény, hozzászólás nem volt, ezért kérte a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
8/2011.(IV.30.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2010.évi költségvetésének zárszámadásáról.
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a rendelet-tervezetet az előterjesztéssel együtt
írásban megkapták. Kérte Takács Lászlóné körjegyzőt, amennyiben van kiegészítése tegye
meg.

-
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Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a rendelet megalkotását a jogszabályváltozás
tette szükségessé. Hegyesd községben az elmúlt években nem került sor házasságkötésre. A
feltételeket azonban szabályozni kell.
Stark Sándor polgármester javasolta elfogadni a rendelet-tervezetet.
Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
9/2011.(IV.30.)önkormányzati rendeletet
a házasságkötéssel összefüggő egyes szabályokról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3./ N a p i r e n d :
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a közbeszerzési törvény alapján az
ajánlatkérőknek költségvetési év elején közbeszerzési tervet kell készíteni a várható
közbeszerzésekről. A nemleges tervet elkészítettük, az önkormányzatnak nem lesz olyan
beszerzése, beruházása, hogy közbeszerzést lenne köteles lefolytatni.
Stark Sándor polgármester javasolta elfogadni a közbeszerzési tervet.
Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
22/2011.(IV.27.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja.

(Közbeszerzési Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy megkereste a Horgászegyesület vezetője, és
kérte, hogy az önkormányzat a terembérleti díjból támogassa az egyesületet 100-200 e ft.
összeggel. Kérte a képviselők véleményét. Képviselők határozathozatal nélkül arra az
elhatározásra jutottak, hogy nem tudják támogatni az egyesületet. Meg kell oldani a temető
bekerítését a vadak miatt, valamint a buszváró helyiség felújítása is elengedhetetlen.
Biztosította az önkormányzat a horgászegyesület létre a közmű lecsatlakozásokat.
Polgármester a rendes ülést 18 órakor bezárta.
k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

