Képviselő-testület
Hegymagas

Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 2-án,
16.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.)
Jelen vannak:
Gyurka Miklósné
Varga József
Kozma-Bognár László
Haffner Sándor
Burucs Tamás

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária

jegyző

Gyurka Miklósné polgármester: Köszönti képviselő-társait és jegyzőnőt. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.

A megtárgyalt napirend
1. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester
2. Vegyes ügyek
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1. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: A jelenlegi szabályozás szerint a képviselő-testület
rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került személyek részére. A kérelmezők családjában egy főre jutó havi jövedelem 70.000 Ftot, egyedülálló esetében 80.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
Az ez évben megállapított minimálbér és a magasabb összegű nyugdíjak miatt a településen
élő, rászoruló személyek többsége nem jogosult a támogatásra.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetet az előterjesztésben szereplő
módosításokkal fogadja el.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
18/2019. (XII.2.)
rendelet
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Vegyes ügyek
2/1. 2020. évi munkaterv elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: Minden évvégén a következő évi munkatervét el kell
fogadnia a képviselő-testületnek. A javaslat a kötelezően tárgyalandó napirendi pontokat
tartalmazza, ezen kívül természetesen lesznek még aktuális ügyek, amelyeket meg kell
tárgyalni.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a 2020. évre vonatkozó munkatervet az
előterjesztés szerint fogadja el.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
70/2019. (XII.2.)
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020.
évre vonatkozó munkatervét jelen határozat melléklete szerinti
formában elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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2/2. 2020. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ellenőrzés
tárgya a beszerzések ellenőrzése lesz. Javasolja, hogy a képviselő-testület a 2020. évre
vonatkozó belsőellenőrzési tervet fogadja el.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
71/2019. (XII.2.)
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztéshez mellékelt Hegymagas Község Önkormányzata
2020. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak
megfelelően, az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

2/3. Kozma-Bognár Brigitta és Ferenczi Illés telekvásárlási kérelme
Gyurka Miklósné polgármester: Kozma-Bognár Brigitta és Ferenczi Illés kérelmet nyújtott
be a Hegymagas 011/35 hrsz-ú lakótelek megvásárlására. Mindketten hegymagasi lakosok, a
képviselő-testület által meghatározott feltételeknek megfelelnek.
Kozma-Bognár László képviselő személyes érintettséget jelentett be.
Gyurka Miklósné polgármester: Javasolja, hogy Kozma-Bognár László képviselőt zárják ki
a döntéshozatalból.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
72/2019. (XII.2.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással KozmaBognár László képviselőt a Hegymagas 011/35 hrsz-ú ingatlan
vevő kijelöléssel kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a Hegymagas 011/35 hrsz-ú lakótelek
vevőjéül Kozma-Bognár Brigittát és Ferenczi Illést jelöljék ki.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
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A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
73/2019. (XII.2.)
határozat
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonában lévő
Hegymagas 011/35 hrsz-ú lakótelek vevőjéül Kozma-Bognár
Brigitta és Ferenczi Illés Hegymagas, Fenyősi u. 5. szám alatti
lakosokat jelöli ki.
2. A lakótelek vételára: 2.000.000 Ft. A vételár tartalmazza a
telken lévő víz, szennyvízcsatorna, villany, gáz csatlakozási
lehetőséget. A közműcsatlakozásért a szolgáltatónak fizetendő
díjat a vevőnek kell megfizetni.
3. A telek vételárát egy összegben szerződéskötéskor kell
befizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.
4. Beépítés módja: családi lakóház,
5. A vevők hegymagasi állandó lakosok, ezért a Képviselőtestület a 43/2018. (VI.28.) Kt. határozat 2.4 b) pontja alapján a
vételárból 10 % kedvezményt biztosít.
6. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a
vevőt terhelik.
Határidő: a szerződés megkötésére 2020. január 31.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Gyurka Miklósné polgármester
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 16.30 órakor bezárta.

Kmf.

Gyurka Miklósné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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