
Önkormányzati Képviselő-testület
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.

Száma: 50-6/2017.

Jegvzőkönyv

KészÜlt: Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testtiletének 2017. június t3-án- kedden/ 19
őr ai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvrános üléséről.

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.I23.

Jelen vannak:

Stark Sándor polgármester
Imre Gabriella alpolgármester
Kovács Krisztián képviselő
Mondli István Béla képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:

Fekete Róbertné képviselő

Tanácskozási ioggal ielen van:

Takács Lászlőné jeewő

Jegyzőkönvlryezető: Takács Lászlőné jegyző

Stark Sándor polgármester köszöntötte a meg|elenteket. Megállapította, hogy Képviselő-
testiilete határozatk@es, mivel 4 képviselő jelen van, majd ismertette a napirendi pontokat.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő{esttilete egyhangúlag, határozathozatal nélktil
elfogadta azalábbi

N a p i r e n d e t : 1./ Vegyes, aktuális ügyek

a.) ,,Malmok Völgye Tematikus utakaz Eger-patak mentén"
T OPp áIy azatho z s aj át forrás b i zto s í t á s a

b.)Közművelődési Erdekeltségnövelő támo gatásra pály ánat
benyújtása

c. )TOP.pál y énati 1ehetőség

Előadó: Stark Sándor polgármester



Napirend:

b.) ,,Malmok Völgye Tematikus ltak az Eger-patak mentén" TOP.páIyázathoz saját
forrás biztosítása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az 5 település Monostorapáti, Hegyesd,
Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend közöspályéaatot nyújtott be,,Malmok Völgy
Tematikus utak az Eger-patak mentén címmel a TOP-1.2.1,-15. kódszámú pályétzatra.

Pályánat kedvező elbírálásban részesült, és az előleg lehívásáhoznylatkozni kell a saját forrás
biztosításáról. Hegyesd elszámolható költsége: 2.139.518.-ft. támogatási összeg: 2.09I.304.-
ft . saj át forrás : 48.2 I 4.-ft . Javasolta a határ ozat tew ezetet el fo gadni.

Képvi s el ő -te stiil et e gyhangúl a g, 4 í gen szav azattal megho zta az alábbi:

27 t2lt7.(Yl.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testiilete Terület és
Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívására TOP-
I .2.I -1 5. támogatási kérelmet nyújtott be.

- Projekt címe: Malmok Völgye / Tematikus utak az Eger-patak
mentén

- A Malmok Völgye Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a
Tenilet és Településfejlesztési Operatív Program Tiársadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú
felhívására TOP-I.2.I-I5-YE1-2016-00019 azonosító számon
regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Magyar
Allamkincstár Veszprém Megyei lgazgatőság vezetője a 2017. május
4- én kelt támo gatói döntése alapjan támo gatásb an rószesített.

- Projekt szinhí elszámolható összeg: 91 103 196 Ft., projekt
szintú támogatási összeg: 89 050 I76Ft. ,

- Megvalósítási helyszínek.: 02, 19, 2I, 47, 52, 086, l04, II2,
0129, aI47, 0150, 167, I73, 089/1, 183, 204, 206, 232, 236, 261, 262,
27 5, 276, 277, 278, 279, 45I, 463, 504, 6080, 5412, 077 l5, 08314, 16212

- Pá|yénatban elszámolható költség: 2.I39.5I8.-ft. támogatási összeg:
2.0913a4.-ft. saját forrás: 48.2l4.-ft.., mely az önkormányzat 20117-es
évi költségvetésben elkülönítésre került a proj ekt megvalósít áshoz.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy határozatot
ktildje meg az ADITUS Zrt. Yeszprém Vörösmarty u.4.sz. pályázatirő
cégnek.

Felelős: StarkSándor polgármester
Határidő: Azonna|
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b) közművelődé si Érdekeltsé gnövelő támo g atásr a p ály ázat benyúj tása

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy ebben az óvben is van lehetőség
érdekeltségnövelő támogatásra páIyázní. a beadási határidő: 2017. június 23. Javasolta a
kultúrházba projektort, vásznat, routert, Tv-t, laptopot, nyomtatót és torna szőnyeget
vásárolni. Előzetes költségvetés alapjan abervházás összege 412.000,- Ft.
Igényelt támogatás 247.200.- Ft, saját forrásként 164.800.- Ft-ot javasolt meghatározni.
Két határozatot javasolt meghozni, egyrészt a pályazat benyújtásáról, valamint szintér
krjelölésérő1.

Kérte a képvi s e 1 őket, aki e gyetért a p áIy ázat b enyúj tás áv al kézf eltartás s aI j elezze .

képvi s e l ő -te stül et e gyhan gúl a g, 4 i gen szav azatta| me gho zta az alábbi :

28l20t7. (VI.14.) Ökt.s". határ ozatot

He gye sd közs é g Önkormány zata Képvíselő -te stülete Magyaro r szág 20 I 7 .

évi központi költségevetésről szőIő 2016, évi C. törvény 3. mellékletlI. 4.
a) pontja alapján pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra.

Hegyesd, Petőfi u. 19. sz. -ltrsz: I2l2 - alatt lévő kultllrhéa, mint közösségi
színtér b erendezé s i tar gy ait kívánj a p óto lni.

B eszerzés, felúj ítás költsége :

Ebből saját fonás:
Igényelt támogatás:

412.000.- Ft
164.800.- Ft
247.200.-Ft

Önkormányzat 2017. évi költségvetési tartalék terhére a saját fonást' 
biztosítja.

Képvi s e l Őte stül et f elhatalmazza a p olgárme stert a p ály azat b enyúj tás ára.

Felelős: Stark Sándor
polgármester

Határidő: 2017.iúnius 23.

Stark Sándor polgármester javasolta a színténe vonatkoz ő határozat meghozatal!ú..

Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozta az alábbi:

2912017. (VI.14.) Ökt.sz. határ ozatot

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyaro rszág 2017 .

évi központi költségvetéséről szőlő 2016. évi C. törvény 3. meltékletll. 4.
a) pontja alapján páIyázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra,
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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete
912014.(XII.1S.)önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési
Szabá|yzat - 2. melléklete alapján ellátja a közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetését. Hegyesd, Petőfi u.l9.sz. alatt lévő
kulturhaz, mint közösségi szintér.

Képviselőtestiiletf elhatalmazzaapolgármestertapályázatbenyújtására.

Felelős: Stark Sándor
polgármester

Határidő: 2017. június 23

c. )TOP.p ál y ínati lehető s ég

Takács Lász|óné jegyző elmondta, hogy lehetőség van önkormányzati épületek energetikai
korszenísítósére. A pályénati támogatás l00 oÁ-os finanszírozásű. Kérte a képviselőket
tegyenek javaslatot foglalkozzanak-e a pályéaattal, és melyik épület vonható be apáIyázatba.

Stark Sándor polgármester javasolta, hogy az egy épületben lévő orvosi rendelő, hivatal,
könyvtár szigetelését tervezzékbe. Kérte a jegyzőt tájékozódjon apáIyázatiről.

Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19,30 órakor bezárta.

k.m.f.,,r
5t"rl,9*],/

stark sándor-
polgármester

f _ -(, C-+
Takács Lászlőné l )

jegwőf"fi


