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Készült: Hegyesd község önkormanyzataKépviselő-testülete által 20t4. május 14-én
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l órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helve: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyí u,I,

Jelen vannak: Stark Sándor polgármester
Imre Gabriella alpolgármester
Fekete Róbertné képviselő
Kovács Krisztián képviselő
Somogyi Józsefné képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lász\őné jegyző

.f epvzőkönwvezető:

Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester Megállapította, hogy a testületi ülés határozatkéPes, hisz mind

az 5 képviselőlelá van, az ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba

szereplő napirendi pontot.

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattalhatérozathozatal nélkül elfogadta aZ

alábbi:

Napirendet: 1./ Vegyes, aktuális ügyek,
a.; úolgy Turisztikai Egyesület hitel ügye, kezességvállalás

b.) Zrinyi és Petőlr utca felújítása
c.)HelyiVálasztásiBizottságpóttagjánakmegválasztása.

Előadó: Stark Sándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Nanirend:

a.) Völgy Turisztikai Egyesület hitel ügye, kezességvállalás

stark sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tagtra a völgy Turisztikai

Egyesületnek. Az- egyesület célja a turiiáus fejlesztése, helyi értékek, szolgáltatások

népszerűsít ese. vayűitot nyújtotiak be az MVH-hoz ,,TÖbbfunkciós szolgáltató kÖZpont

kialakítására,,. páíyázat tóavezo elbírálásban részesÜlt 27.000.000-ft támogatásban

részesülnek. Ebből 
'az 

összegből vásárolnak mobil színpadot,komplett hang- és fénYtechnikai

eszközöket.



A kaPolcsi volt általános iskolában alakitják ki a szolg áttatő központot, azt berendezési
felszerelési trárgyakkal látják el, A pályázat utólagos finanszítizásű, a Kinizsi Bank
előfinanszírozza a kiadásokat, melyre az egyesületbón részt vevő 3 önkormányzatnak _
Hegyesd, Monostorapáti, Kapolcs - javasolnak kezességet vállalni.

Takács LászlŐné jegyző elmondta, hogy a színpadot, valamint a fény és hangtechnikát az
egYesÜlet tagai ingYenesen igénybe vehetik, a falunapi rcndezvényen élni kel! ezzel a
lehetőséggel.
Kezességvállalás azt jelenti, amennyiben a kötelezett nem teljesít a 3 önkormányzatnak kell
helYette teljesíteni egyetemlegesen. Hitel felvétele után a kámatokat az egyesül et flzeti, a
támogatás lehívásának határideje kb. 6 hónap.

Stark Sándor Polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a kezességvállalással
kézfeltartás sal j elezze.

képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:

l6l20l4.(Y.14.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

HegYesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgy Turisztikai
EgYesÜlet 8296 Monostorapáti, Petőfi u.I23.sz. által a Kinizsi Bank Zrt.
TaPolcai Fiókjától felveendő 27,000.000.-ft. visszaíizetésére kezességet vállal
Kapolcs és Monostorapáti Önkormányzattal. A hitel pályázati támogatás
előfinanszírozásáta kerül felvételre, kamat okat az egyesület ftzeti.

képviselő-testület felhatalmazza apolgérmestert és a jegyzőt, a
hítelszer ződé s, é s keze s sé gvál l al ás i szer ző dé s alűr ás ár a.

Felelős: Stark Srándor polgármester

Takács Lászlőné jegyző

Határidő: z)I4.július 1 5.

b.) Zrínyi és Petőfi utca felújítása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy érajánlatot két a Petőfi és Zrinyi uca
felújítására, aszfaltozására. Petőfi szervizút 3 cm vastagságú aszfalttal felülkezelve,1060 m2
nagyságban, Zrínyi u.5 cm vastagságban 950 m2 felületen bitumenes kezeléssel. Ztínyi
ltcában Kossár József bejarőjáig tervezlka felújítást.

Három ajánlat érkezett: STRABAG Általános Épftő Kft. Veszprém ajánlata:bruttő
6.209,109.-ft., nÁrÓu ÚrÉpÍrŐ KFT.Gyulafiiátőt, bruttó: 6.658.737.-ft., és
BAUMEISTER Kft .Veszprém, bruttó 6.469.329 .-ft , összegben.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.

Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy az utána lévő szakasz is rossz állapotban van,
javasolta, amennyiben a költségvetés megengedi Rózsa Jenőné hazáig javítsák meg azutat.



aJ

Kérjenek ajánlatot erre a szakaszra is.

Somogyi JÓzsef képviselő a Zrínyi utca torkol atánál lévő háromszöget javasolta elkészíttetni,
mivel esőzés esetén a földet elviszi avíz.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a költségvetésbe felhalmozási kiadásként g
millió forintot terveztek, a felvetett szakaszokra pőtajánlatot kér. Javasolta a STARABAG
Általános Építő Kft. árajánlatát elfogadni, és megbízni amunkák elvégzésével.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattalmeghozták az alábbi:

l7 t2014.(Y.14.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékelt árajánlat
alapján megbízza STRABAG Általános Építő Kft. Veszprém, Hrsz.0224. sz.
céget az önkormányzat tulajdonátképező Hegyesd, Petőfi utca - 116. hrsz. -
alatt lévő szetviz út, valamint Hegyes, Zrínyi utca - egy szakasza 15, 16
hrsz. - aszfaltozási munkáinak elvégzésével.

KépviselŐ-testülete az utak felűjítására adott érajánlatot elfogadja, bruttó:
6.209.109._ft.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy folytasson tárgyalást a
Zrínyi utca további szakaszának elkészítésére. Felújításra fordítható
maximális összeg: 9.000.000.-ft .

Felhatalma zzák a vállalkozási szerződés aláír ásár a.

Felelős: Stark Sándor polgármester

Határidő: 20I 4. május 3 1 .

b.) HelyiVálasztásiBizottságpóttagjának megválasztása.

Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy a választási bizottság munkáiában nem tud részt
venni Szabó Gabriella, ezért helyette már az országgnílési választáson is a pőttag Kovács
Jenő látta el a feladatokat. Javasolta Pókóné Román Katalint megváIasztarri póttagnak.

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:

l8l2014.(V.14.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Onkormány zata Képviselő-testülete a v álasztási elj árásról
szőIő 2013. évi XXXVI. törvény 24. §. (1) bekezdése alapjrán a

Helyi Y áIasztási Bizottság póttagj ának

Pókóné Román Katalin Hegyesd, Petőfi u.6.

szám alatti lako st me gv álasztotta.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgtírmestert, hogy a megválasztott
tagoktól az esküt vegye ki, a megbízóleveleket adla át.



Felelős: StarkSándor polgármester

Határidő: 2014.május 19.

Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 7,30 őrakor
bezárta.

k.m.f.t.
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