
Hegyesd község Önkormán yzata Képviselő-testülete
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Jegyzőkönyv

KészÜIt: HegYesd kci.zsfg ÖnkormányzataKépviselő-testülete által 2OI4.június 5_én(csÜtÖrlÖkÖn) 17,3O Órakor megtartott rendkívüli nyilvános tiléserát.

Helve: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.l.

Jelen vannak: stark sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
kovács krisztián

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Somogyi Józsefné képviselő

Takács Lászlőné jegyző

Jcgyzőkönvwezető:

Takács Lászlőné JegyZo

Stark Sándor polgármester Megállapította, hogy
képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a
szereplő napirendi pontot.

KéPviselŐ-testÜlet egyhangúlag, 4 igen szavazattalhatarozathozatal nélkül elfogadta
alábbi:

NaPirendet: 1./ Völgy Turisztikai Egyesület pályázatához ny($tottkezességvállalás
visszavonása.

Előadó: Stark Sándor polgármester

Stark Sándor Polgármester elmondía, hogy a Völgy Turisztikai Egyesület pályéaatának
ftnanszírozáséúloz a 3 önkormányzat Monostorapáti, Hegyesd, Kapoiós kezességet vállalt.A stabilitási törvény alapján az önkormányzat saját bevételénék 50 %-áii vállalhat
kezességet. HegYesd Önkormányzat 1,5 millió forintig vállalhatkezességet, ezért javasolta a
határozatot visszavonni. kérte a képviselők vélemény ét, jav aslatát.

Imre Gabriella alpolgármester kérdezte, hogy akkor milyen lehetősége van az
egyesületnek, hogy oldják meg a ftnanszírozást.

a testületi ülés határozatképes, hisz 4
képviselőket fogadják el a meghívóba
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Takács LászlŐné jegYző elmondta, hogy más szervezetet kell keresni az egyesületnek. AzegYesÜlet elnÖke felvetette azt, hogy lecsökkenti a hitel összegét, és az ö-rrkormányzatok
saiát bevételÜk 50 %-áig vállalnrának kezességet, ami Hegyesd esetében 1,5 millió forint.A hitel felvétel elhúzódik, ezért az elszámolást sem lehetett benyújtani május 31-ig,elképzelhető, hogy a visszaigénylés sem történik meg ebben az évben.

Stark Sándor Polgármester véleménye szerint az önkormányzat semmilyen összegre nevállaljon kezességet, és vonja vissza 16/20I4.(Y.14.)Okt.sz. hatérozatát. Kérte aképviselőket, aki egyetért a j av aslattal kézfeltartárrut 1'.l.rr..

képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat tartőzkodás nélkülmeghozta az alábbi:

l9l2014.(Yl.5.)Ötk.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Ónkormányzata képviselő-testülete a völgy
Turi sztikai E gye sület hitelfelvéte léhez biitosított kezességvállalásű
szőIő I 6 / 201 4. (V. 1 4. ) Ökt. sz. határ ozatot vi s szavonj a.

képviselő-testület a stabilitási törvény alapján nem rendelkezik
olyan mértékű saját bevétellel, amely ; kezességvállaláshoz
szükséges.

képviselő-testület utasítja a jegyzőt,hogy erről az egyesület elnökét,
valamint a bankot értesítse.

Felelős : Takács Lászlőné
jegyző

Hatfuidő. 2014.június 1 3.

Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 17,50
perckor bezárta.

k.m.f.t.
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