Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Hegyesd
Száma: 272-3/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 1-én
(csütörtökön) 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helye: Polgármester Irodája Hegyesd
.
Jelen vannak:
Stark Sándor
Fekete Róbertné
Somogyi Józsefné
Kovács Krisztián

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Imre Gabriella

alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

körjegyző

Stark Sándor polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz 4 fő jelen van.
Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek
egyet, azt fogadják el.
Képviselők határozathozatal nélkül egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadták az alábbi:
N a p i r e n d e t : 1./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati
tulajdon meghatározása.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
2./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Stark Sándor
polgármester
1./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Felkérte Takács Lászlóné körjegyző ismertesse az előterjesztés megtárgyalásának indokát.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy elfogadta a parlament a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvényt. Törvény alapján az önkormányzat a jogszabály hatálybalépésétől
számított 60 napon belül köteles meghatározni a tulajdonában álló azon vagyonelemeket,

-

2–

amelyeket kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak
minősít.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2008.(X.31.) önkormányzati rendelete
rendelkezik az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. Az
önkormányzat vagyona között kiemelt jelentőségű vagyon nincs.
Ismertette a nemzeti vagyonról szóló törvény mellékletében felsorolt nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyont.
Stark Sándor polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte a képviselők véleményét,
javaslatát.
Fekete Róbertné képviselő azután érdeklődött, hogy a Bakonykarszt- Víz és Csatornamű
Zrt-ben való részesedés nem tartozik ide?
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a vízmű az önkormányzati tulajdonú, és
minimális a részesedési arányunk.
Kérte a képviselőket fogadják el a határozatot arról, hogy nincs nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű vagyon.
Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:
5/2012.(III.1.)Ökt.sz.

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 12.
pontja és 18.§-a alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyont nem határoz meg.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a közép- és hosszútávú
vagyongazdálkodási terv elkészítéséről, a vagyonrendelet
felülvizsgálatának előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2012. május 31.

2./ N a p i r e n d :
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Falugondnokok
Egyesületének elnöke kérte az egyesület támogatását. Hegyesd önkormányzat pártoló tagja az
egyesületnek. Javasolt 5000.-ft támogatást megállapítani.
Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi:
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6/2012.(III.1.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Veszprém
Megyei Falugondnokok Egyesületét 5000.-ft. azaz Ötezer forint
támogatásban részesíti.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás utalásáról
intézkedjen.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2012. március 31.
Stark Sándor polgármester ismertette a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság Elnökének
Császár László elnöknek a kérelmét. Települési Önkormányzatok kötelező feladata az
önkormányzati tűzoltóság fenntartásához való hozzájárulás.2011-ben
150.-ft/lakos/év
összeget állapítottak meg hozzájárulásként, 2012-től ez az összeg 400-ft/lakos/év összegre
változott. Hegyesd község hozzájárulásának mértéke: 74.800.-ft. Javasolta a képviselőknek az
összeg biztosítását a 2012. évi költségvetés terhére.
Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi:
7/2012.(III.1.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi működési költségeihez 74.800.-ft.
azaz Hetvennégy-ezernyolcszáz forint összeggel hozzájárul.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről
intézkedjen.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2012. december 31.
Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelentését, és az ülést 17 óra 30
perckor bezárta.

k.m.f.t.
Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

