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18 órakor megtartott..náki*ili nyilvános.ülésérőI.

13_án

Helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.l.
Jelen vannak: stark sandor
Imre Gabriella

polgármester
alpolgármester
képviselő

Mondli István Béla

Fekete Róbertné

kovács krisztián

képviselő
képviselő

Takács Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönywezető:
Thkács Lászlőné

jegyző

Stark Sándor Polgármester

ÜdvÖzöl,te a jegyzőt, valamint a képviselőket.
Megállapította,
hogY a testÜleti Ülés határozatképes, hisz._i "tep"Ír.iái.l.., .,ru.r,
az ülést megnyitotta. Kérte
-meghívóuu
a kéPviselőket fogadják el a
,á."piá- nupi.-nai pontot. Képviselő-testület
egYhangúlag, 3 igen szavazattalhatiozathozatal
neit<Úr eirogaata az aláhbi:

Napirendet:

1./ V_egyes, aktuális ügyek.
) He gye s d kultúrhaz homl

a,

b,)

okzati

hő szi getel

éhez p ályazatb

enyúj tása
a H[ING-2016. II. célterület kereiében pályazat benyújtása
,,Értékek
és

nyomában ! - Hegyesdi Értéktrárlétrehozása''
címmel

c.) Falunap megrendezésével kapcsolatos feladatok
Előadó: Stark Sándor polgarmester

Napirend:
a.

)

He gye s d kultűrhaz homl

okzati

hő szi

g

etel

és

éhez p ályazaíb enyúj tása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Magyarország
2016. évi központi
kÖltségvetéséről

szóló 2015, évi C. törvény 3 melléklet II.8. pont
dc) alapjartpáIyazaíotlehet
nYujt be aZ adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormány zatok
fej lesztéseinek támog atásáta.
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Javasolta az Önkormányzat tulajdonát képező Hegyesd, petőfi u.19.sz. alatt - I2l2. hrsz. _
lévő kultűrhaz homlokzati hőszigetelésének elvégzését.NL. ÉpítésiVállalkozás

Monostorapáti elkészítetteaz érajánlatot, a beruhénás költsége:

4.0I2.I75.-ft.
Lakosságszámot figyelembe véve 2.950.000.-ft. támogatás igényelhető, saját fonásként
I.062.175,-ft-ot kell biztosítani. Ismeftette ahatározattervezetet, és kérte annak elfogadását.
képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:

25l2016.(Yll.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
g Önkormrány zata Képv iselő-testülete a Magyar or szág 20 I 6 .
évi központi költségvetéséről szőIő 2015. évi C. törvény 3 melléklet II.8.
pont dc) alapján pályázatot nyújt be az adősságkonszolidációban nem
ré sze sült települé si önkormány zatok fej leszté seinek támo g atáséra.
He gye sd közsé

Az

igényelt támogatásből az önkormányzat tulajdonát képező Hegyesd,
Petőfi u.19.sz. alatt - 1212. hrsz. lévő kultúrháa homlokzati
hőszigetelését, energetikai korszerűsítésétkíváryaelvégezni.
Beruházásköltsége:

4.012.175.-ft.

Igényelt támogatás:

2.950.000.-ft.

Önkormán yzat saját forrásként 2016.éviköltségvetéséből biztosítj a
a támogatást meghaladó összeget:

KéPviselŐ-testület felhatalmazza

1.062.175.-ft-ot

a

polgármester

a

támogatási igény

benyújtásara.

Felelős: Stark Sandor polgiármester
Határidő: 20I 6. augusztus

3

1 .

b.) a HIING-2016. II. célterület keretében pályáuat benyújtása ;Értetet nyomában!He gyesdi Értehtar létr ehozása" címmel

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Földművelésügyi Minisztérium kiírta a
PáIyázatot a nemzeti értékekés hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. II. célterületre lehetne
pályé'zni, azok az önkormányzatok bevonásával, akiknél még nem működik érréktar bizottság.
Támogatás formája vissza nem térítendőtámogatás, megpályázhatő összeg 2 millió forint,

100 % ftnanszirozású. Cél a helyi értéktárlétrehozása

a Monostorapáti Értektat
közreműködésével. További együttműködő partnerek: Hétforrás Egyesület, Pannon Térség

FejlődéséértAlapítvány, a KÖSZI, Hegyesdért Közalapítvány és Hegyesdi Horgási
Egyesület, Zűgőberek-Kulturális Egyesület. December 31-ig kell megvalósulni a
tevékenységnek. Helyi hungarikum a vár, a kőhíd. Kérte' a képviselők véleményét,
hozzászőlását.
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Mondli István Béla képviselő jónak tartotta

a helyi értéktáílétrehozását, az a kérdéskit

lehet bevonni az értéktarlétrehozásába.

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a határozat

teruezeíte|

kézf eltartás sal j elezze.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazatíal meghozta az alábbi:

26t2016.(Yll.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
gyesd közsé g Önkormány zata Képv iselő-te stülete a HUNG -20 I 6 . II.
célterület keretében pályazatotnyújt be ,,Értékeknyomában! - Hegyesdi
Brtekta, Iétr ehozása " címmel.

He

Képviselő-testület felhata\mazzaapolgérmestert, a Monostorapáti Ettéktár
B izottság e gyüttműködé sével é s bevonás áv aI a pály ázatot előkészítseé s
benyújtsa.

Az

ígénye\t támo gatás
nem sziikséges

ö

ssze ge : 2.

0 0 0.

000. -ft ., melyhe

z

önr ész bizto sítása

Felelős: Stark Sándor polgármester
Hatráridő: Azonnal
d.)

Falunap me grendezésével kapc solato s feladatok

Stark Sándo r

p ol

gárme ster j avasol ta a falllnap időpontj át meghatározni.

Imre Gabrielta álpolgármester elmondta, hogy auguszbls 6-ánbrtlaa Hegyesdi Horgász
Egyesület hagyományos Családi Napját horgász versennyel egybekötve. Javasolta következő
hétvégénaugusztus I3-án megtartani a falunapot.

Képviselők hatétrozathozatal nélkül döntöttek arról, hogy a falrrnapot 2016, augusztus t3-án
tartják. Felhatalma zték a polgármestert a pro gramok egyeztetésére.
o

Stark Sándor polgármester megköszőnte

a

képviselők megjelenésétés az ülést 18,30 órakor

bezárta.

k.m.f.t,

§ta,Lb*k/
'stark§ándor l
polgármester
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