Heryesd község ÖnkormányzataKépviselő-testülete
8296. Hegyesd. Zrínyi u.1.

Tel:87/435-038.

Száma: 1093-112016.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: HegYesd kllzlés ÖnkormrlnyzataKépviselő-testí.ilete által 20l6.januar
28-aí|
(csütörtökön)
18 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.

Helve: Polgármester lrodája Hegyesd, Zrínyíu.I.
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Gabriella
kovács krisztirán
Pókóné Román Katalin

Jelen vannak: Stark
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Jegvzőkönywezető:
Thkács

Lászlőné

jegyző

Stark Sándor Polgármester Megáll apította, hogy a testületi ülés hatérozatképes,hisz
3
kéPviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadjrák el
a meghívóba
szereplő napirendi pontot.
KéPviselŐ-testÜlet egyhangúlag, 3 igen szavazattalhatarozathozaíalnélkil elfogadta
az
alábbi:

NaPirendet:

1./

Hegyesd kcizség Önkormanyzata2015. évi költségvetésének elfogadásáról
szőlő 2/20l5.(II. 1 0.) önkormány zati rendelet módósítása

Előadó: Stark Sándor polgármester
2.

/ HegY esd község Önkormán y zata 20 I 6. évi költségvetésének elfo gadása.

Előadó: Stark Sándor polgármester
3./ Vegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Stark Sándor polgármester

1./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a

2015

évi
költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük,
hozzászőlásuk van tegyék meg.

Krunikkerné Török

Andrea főtanácsos elmondta, hogy pontosítani kívánja a költségvetést.

Az adóbevétel 568 e ft-tal növekedett,így

a költségvetés fióösszege 28730 e ft-ra változott.
Nőtt a közhatalmi bevétel 568 e ft-tal, mely a tartalékot növelte.

Pókóné Román Katalin képviselő 18,05 órakor megérkezett és bejelentette képviselői
tisztségről történő lemondását. Átadta megbíző levelét, valamint a notebookot. Elmondta,
hogy nem kívanja megindokolni döntését. A helyi önkormanyzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 2. §-a alapjan a képviselő megbízatása
megszűnik lemondással. Az önkormÉnyzati képviselő a képviselő-testület ülésénbejelentheti
lemondását. Képviselő-testiilet tudomásul vette, hogy Pókóné Román Katalin képviselő
megbízatása lemondás miatt 20l6.január 28-al megszűnt.
Helyi Választási Bizottság dönt a mandátumrőI. Az egyéni listáról megváIasztott képviselő
helyére akövetkező legtöbb szavazatot elértjelölt lép.
Pókóné Román Katalin 18,10 órakor elhagyta az üléstermet.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket fogadjak

eI

a20l5. évi költségvetési

rendelet módosítását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alábbi
t 12016.(11.1 0.) önko rmány zati rendeletet
az önkormány zat 20 I 5 . évi költségvetésének elfogadásáról szóló
.(I.10. )önkormanyzati rendelet módo sításaról.

2 l 20 I 5

(rendelet

a

jegyzőkönlv

mellékletét képezi)

2./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az önkorményzat 2016. évi költségvetéséről
szóló előterjesztést a képviselők időben megkapták. A költségvetés bevételi és kiadási
főösszege: 28900 e ft. Fejlesztések nem lettek nevesítve. Kérte a képviselők véleményét,
hozzászőlását.

Andrea főtanácsos elmondta, hogy változott a 8 számú melléklet
e ft-ot, ügyeleti ellátáshoz 204 e ft-ot, óvoda működéséhez 558 e
kistérséghez215
összetétele:
ft-ot, szervezetek támogatására 11 e ft-ot lehet fordítani, a végösszeg nem változott 1459 e ft.

Krunikkerné Török

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket fogadják el a20I6. évi költségvetést.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alábbi:

2l

2016.(fi .1 0.) önko rm ányzati rendeltet
az önkorm ényzat 201 6. évi költségvetéséről.

(rendelet

a

jegyzőkönyv

mellékletét képezi)

3./Napirend:
Stark Sándor polgármester elmondta,hogy a Tapolca Környéki Önkormanyzati Társulás
Társulási Megállapodását a Tarsulási Tanács módosította. A Társulási Megállapodás 3.Laa.

pontj a,,Családsegítés' elhagyásra került.

Megátlapodás 3.1. ad. pontja,,Gyermekjóléti szo|gálat" helyébe a,,Család és
gyermekjóléti szolgáltatások" szöveg lép. A Tarsulási megállapodás 1. sz. fiiggelékében a
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati ftrnkciók szerinti besorolása részből
törlésre kerül a ,,107054 Családsegítés", a ,,104042- Kód mellé a ,,Gyermekjóléti
szolgáltatások" helyébe a,,Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások" szöveg kerül.

A Tarsulási

Társulási megállapodás módosításokat az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek is
el kell fogadni 2016. februar 17. napjáig.
Javasolta a hatérozat tervezetet elfogadni.

Képviselő-testiilet egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az aláhbi:
2l2016.(I.28.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd község Önkormanyzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki
ÖnkormtínyzatiTánsulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító
okiratban foglaltakkal egyezően jőv ehagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szőIő hatérozatot küldje meg

a

Tarsulás elnökének további intézkedésvégett.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Hataridó: 2016. februát I7.

Stark Sándor polgármester

átadta a

képviselőknek akuItlrhaz. és könyvtrár első feléves

programjáról szóló tá$ékoztatőt. Testületi ülést 18,30 órakor bezárta.
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