Hegyesd község Önkormán yzata Képviselő-testülete

8296. Hegvesd. Zrín_vi u.1.
Tel:87/435-038.
Szátma: 1093-312016.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: Hegyesd kÖzség Önkormányzata Képviselő-testtilete áItal2016. április 19-én
(kedden) 77,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helve: Polgármester Irodája Hegyesd, Zányi u.l.
Jelen vannak: stark sandor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
kovács krisztiián
Mondli István Béla

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:
Takács Lászlőné
Kapócs Tibor

jegyző
H egyesdért

KözalapíNány elnöke

Jegyzőkönywezető:
Takács Lászlőné

jegyző

Stark Sándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, alapítvány elnökét, valamint a
kéPviselőket. Megáll apította, hogy a testtileti ülés határozatképes, hísz mind, az 5 képviselő
jelen van, az Ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogaáják el a meghívóba siereplő
naPirendi Pontokat, azzal a kiegészítéssel,hogy támogassák a Monostorapaii orvosi rendelő
felÚjítását. KépviselŐ-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül
elfogadta az aléhbi:
Napirendet:

1./

Napirend:
a.)

Vegyes, aktuális ügyek
a.) Közbeszerzési Terv elfogadása
b.) Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
c") A Völgy Turisztikai Egyesület támogatási kérelme
d.) TOP-I .2.1-15 kódszámú, ,,Társadalmi és környezeti szempontbó1
fenntartható turizmusfejlesztés" című proj ekt ről tájékozíatás
e.) Monostorapáti orvosi rendelő felúj ításának tétmo gatása
Előadó: Stark

Sándor polgármester

Közbeszerzési Terv elfogadása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az előterjesztést. A
kÖltségvetésbennem terveztek olyan beruhánást, ami a közbesierzési értékhatárokat eléri.
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Javasolta a határ ozat tew ezet elfo gadását.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:.
9t201,6.(IV"19.) Ökt.sz. h a t á r a z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete 2016. évben nem
kívan közb eszer zési elj árást l efolytatni.
(előterj eszt ést a j egyzőkönyv

b.)

mell ékletétképezi)

Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Pókóné Román Katalin lemondása miatt
megüresedett az ügyrendi bizottsági tag helye. Javasolta Mondli Béla Istvánt ügyrendi
bizottsági tagnak megválasztani,
Képvi s elő

- t

e

sttil et 4 i gen, 1 tartó zko

10120í6. (IV. 19.) Ökt.

d

ő szav azattal me ghozta az alábbi:

száműhatározatot

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testtilete a 9l2O14. (XII.15.)
önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési SzabáIyzat
alapján az Ügyrendi Bizottság
tagtrának:

Mondli Béla István képviselőt megvál,asztja.

Képviselő-testtilet felhata|mazza a jegyzőt, hogy
SZM SZ- en történő átv ezetéséről gondo skodj on.

a

változás

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. április 30.

c.)

A Völgy Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Stark Sándor polgármester ismertette dr. Vass István elnök kérelmét.Az önkorményzat
tagja A Völgy Turisztikai Egyesületnek. Az éves tagdíjat 50.000.-ft-ot átutalták. Kérte a
képviselők véleményét"

Imre Gabriella alpolgármester javasolta az egyesületet támogatni, ha nem is az általlkkért
összeggel.

Fekete Róbertné képviselő a kérelemben meghatarozott összeg felét, 25.000.-ft-ot. javasolt
megállapítani.

Képviselő-testiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszavazat és ártőzkodás nélkiil
megltozta az alábbí:

11l2016.(IV.19.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község

Önkormányzata Képviselő-testiilete az államháztartáson
kívüli fonás átvételére és átadásrára vonatkozó szabályokról szóló 3l20I4.
(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a A Völgy
Turisztikai Egyesületet 8296 Monostorapáti, Petőfi v723sz. - egyszeri

F t-, azaz Huszonötezer forint összeggel támogatj a.
támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszámlája javára.
A támogatás célja: az egyesület 2016. évi működési kiadásaihoz, programok
s z ervezé s éh ez, p ály áz atok elké s zít és éhez ho zzáj ln;Jás.
A felhasznáIáshatándeje: 2016. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2016. december 3l-ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testtilet
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami
terjedjen kt az Ör" 4. § (2) bekezdésébenmeghatározotíal<ra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifi zetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számolj on be a Képvi s elő -testiiletnek.
2 5.

A

000

Felelős: Stark Sándor polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. december 31.

d.)

TOP-I .2.I-I5kódszámú, ,,Társadalmi és kömyezeti szempontból fenntartható
fej l e s ztés " című proj ek tí őI táj éko ztatás

turizmus

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a TOP-I.2.1-15 ,,Téfisadalmi és kömyezeti

szernpontból fenntartható turizmusfejlesztés" kódszámú páIyázat készítésefolyamatban van.
Pályínatban szerepel a hegyesdi kocsiszín, Hegyesdi várhegy Látópont, Malmok útja

turisztikai állomáshelyek, információs táblák elhelyezése, kerékpáros kölcsönzés. A
fejlesztések összege: 8.210.000.-ft. Apá|yazatban 5 önkormányzat, a Kapolcsi Kulturális és
Természetvédelmi Egylet, valamint A Völgy Turisztikai Egyesület vesz részt konzorcium
keretében. Kapolcs Önkormányzat lesz a gesztot. A pályázatot az ADITUS Zrt- 8200.
Veszprém, Vörösmarty tér 4.- páIyíaatírő késziti. A pályázat benyújtásával kapcsolatos
költségeket b eruhánás arányo s an fizetík

"

Kérte a képvi selők véleményét, hozzászólását.

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy a fejlesztés költsége állandóan váItozott, a
megbeszélésekenŐ és rapócs Tibor vett részt.

Kapócs Tibor ingatlantulajdonos elmondta, hogy szeretné tisztázni, hogy a tulajdonát
képező 63 hrsz-u ingatlanra tewezett kocsiszín az önkormányzat tulajdonát képezi. 5 éves
fenntartási kötelezettség van, azt követően sem száII át az Ő tulaidonába a beruházás, az
köztulajdon marad. A bevétel is az önkormányzatot illeti meg. Gondolkodtak turisztikai
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atrakciókon, de az elképzelés,és az összeg is folyamatosan változott. Először 18-20 millió
forintról beszéltek Hegyesd tekintetében, később váItozott az összeg. Az Őt telepÜlés, és a két
egyesület 80 millió forintos pá|yazati összeggel számol. Első körben szerették volna rendbe
tenni a forrást, méhészekrészérekis faházakat építettekvolna, ahol saját termékeiket
értékesíthetnék,de ez11emjött össze. Ki kell használni a lehetőséget, bevételt kell produkálni.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket fogadják eI ahatározattervezetei.
Képviselő-testület egyhangúlag,
megl. zta az alábbi,.

5 igen

szavazattal. ellenszavazat

és tartőzkodás nélkÜl

l2t20l6.(IY.19.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Hegyesd közsóg Önkormányzata Képviselő-testtilete kifejezi

szándékát,
fenntartható
hogy a ToP-l .2.145,,Társadalmi és környezeti szempontbÓl
turizmusfejlesztés" kódszámú páIyázatot benyújtja."Malmok VÖlgYe
Tematikus utak az Eger patak mentén" című projektre.
Megpéúyázott összeg: 8.210.000-ft. Turisztikai fejlesztések: Hegyesdi
kocsiszín építésea 63 hrsz-u ingatlanon, Hegyesdi vár pihenőhely létesítése
a 056 hrsz. alatt, Hegyesdi Var látópont 061 hrsz. információs tablak
elhelyezése, Csigabike kiépítésepályazat elkészítésévelmegbízza az
Vörösmarty tér 4., pá|yázatírőt.

A

ADITUS Zrt- 8200.

VeszPrém,

A

páIyázatban érintett önkormányzatok polgármestereivel kapcsolatos
konzorciumí egyeztetéssel megbízza a polgármestert. Vállalja a PáIYéaat
benyúj tás ával kap csolato s költségeket beruházás arányo san.

Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármester a páIyázati helyszínek
tulajdonosaival kössön együttműködési megállapodást, hosszú táYŰ
hasznosításra.

Felelős: Stark Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Monostorapáti kÖzség ÖnkormánYzata
pályénatot kíván beadni az orvosi rendelő felújítására.

Egy orvosi körzetbe tartozutk, ezért

kértéka p áIy áaat témo gatását.
Kérte a képviselőket aki egyetért atámogatással kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangulag 5 igen szavazattal meghozta az alábbl:
13t2016.(|Y.19.)Ökt.sz. h a t

ár oz

atot

Hegyesd község önkormányzata Képviselő-testi.ilete támogatja
Monostorapáti község Önkormányzata 8296 Monostorapáti, Petőfi
v.|23.sz. tulajdonát képező Monostorapáti 471 hrsz-u orvosi rendelő
felújítására benyújtandó ,,Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
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fejlesztése" TOP-4.1.1.-15 kódszámú pályázatot.

önkormányzati
tudják igénybe venni

fejlesztéssel a betegek kulturált körülmények között
az egészségügyi szolgáltatást.

Kepviselő-testiilet felhatalmazza

a

Az

polgármestert

a

támogatási

megáll apo d ás aliúr ásátr a.

Felelős: Stark Sandor polgármesterű
Határidő: 2016. május 4.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy felvetődött Sátorma-pusztátőI a falu központik
kőzvllágstás kiépítése.Az E-ontól kell ajánlatot kémi, egy közvilágítási lámpatest 100 e ft-ba
kerül, 3-4lámpa elhelyezése szükséges. Kérte a jegyzőt vegye fel a kapcsolatot az E.on-nal.
Megköszönte

a

képviselők meg|elenését és az ülést 18,30 órakor bezárta.

k.m.f.t.

stark sándor
polgármester

fffi

tr-\
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Takác§ Lászlőh€

jegyző

