
Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testülete
8296. Heeyesd, Zrínyi u.1.
Szám: I402-5l20I5' 

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község ÖnkormányzataKépviselő-testtilete 2015. május 4.-én
(hétf<ín) 20.00 őraikezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.I23.

Jelen vannak:
Stark Sándor polgármester
Imre Gabriella alpolgármester
Kovács Krisztián képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Fekete Róbertné képviselő
Pókóné Román Katalin képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönywezető:

Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 3 ftí jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontok tátgyalásával értsenek egyet, azt fogadlék el.
A képviselő-testiilet határozathozatal nélkiil, egyhangú|ag, 3 igen szavazattal elfogadták az

alábbi:

Na p i ren d et : 1 . /Ki stérs égi Közl ekedési S zo l gál at létr eho zásár a p á|y éaat

Előadó: Stark Sándor polgármester

1./Napirend:

Stark Sándor polgármester felkérte a jegyzőt tájékoztassa a képviselőket a napirendről.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy felkereste Hegyesdért Közalapitvány elnöke Kapócs
Tibor és kérte a jegyzőkönyv mellékletét kepező határozat tervezet elfogadását. Elmondta,
hogy az alapitrány kíván pályánrlt mikrobuszra. A becsato|t határozat tervezet viszont arról

szól, hogy az önkormányzatpályínik kistérségi közösségi szolgálat létrehozására, és gépkocsi
beszerzésre. Az önkormányzat működteti a falugondnoki szolgélatot, melynek fenntartására

2500 e ft. állami támogatásban is részesül.
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Közölte az alapiffány vezetőjével, hogy az önkorményzat támogató nyilatkozatot tud kiadni,
páIyánőkent nem kíván indulni.

Kovács Krisztián kópviselő kérdezte, hogy az a|apitvány milyen tevékenységet kíván ellátni
a kisbusszal, az önkormányzatnak van falugondnoki szolgálata.

Imre Gabriella alpolgármester véleménye szerint akkor lehet támogató nyilatkozatot kiadni,
ha ismerik a szakmai programot"

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket aki egyetért azzal, hogy a kérelmet ne

támo gas s ák kéz feltart ás sal j elezzék.

Képviselő-testi.ilet egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás néllnil
meghozta az alábbi:

19/2015.(V.4.)Ökt.sz. h a t á r a z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván létrehozni
kistérsógi közösségi szolgálatot, mivel a falugondnoki szolgálat működik.
PáIyénatot nem nyújt be.

Nem támogatja a Hegyesdért Kőzalapitvény géryjéLrmúbeszerzését, mivel a

szakmai programot nem ismeri, aztkerelmező nem csatolta.

Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy enől az alapítvány vezetőjét
tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2015, május 1 5.

Stark Sándor polgármester téqékoztatta a képviselőket, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület vezetője Tóth Mária igazgató kérte az
önkormányzat anyagi támogatását Pedagógus Nap megszervezéséílez. A várható költség
400.000-ft. melyből Tapolca Város Önkormányzata 200.000.-ft-tal hozzáqárul. A fennmaradó
összeget szétosztották 32 település között, így településenként 12.400.-ft-ot kórnek. 10.000,-
ft -ot j avasolt átutalni.
Képviselők határozatbozatal nélkül egyetértettek a javaslattal, és felhatalmazták a jegyzőt az
összeg utalására.

Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 20,15 órakor bezárta.
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