
Önkormányzati Képviselőtestület 

 8296  Hegyesd  

 

Száma: 272-6/2012. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. június 5-én 

/kedden /  18.00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  nyilvános   üléséről.  

 

Helye:  Polgármester Irodája Hegyesd  

. 

Jelen vannak:   Stark Sándor       polgármester 

                                              Imre Gabriella             alpolgármester   

   Fekete Róbertné   képviselő  

    Kovács Krisztián   képviselő 

    Somogyi Józsefné   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

                          

   

Stark Sándor polgármester üdvözölte a megjelent képviselőket, körjegyzőt. Megállapította, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen van.  Kérte a 

képviselőket határozathozatal nélkül fogadják el a napirendi pontokat.      

  

Képviselő-testület tagjai egyhangúlag határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t   1./ Hegyesdi falugondnoki autóban okozott kár megbeszélése. 

 

Előadó:  Stark Sándor  

     Polgármester  

 

Napirend:  

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy 3 képviselő kezdeményezte rendkívüli testületi 

ülés összehívását, a falugondnoki autóban okozott kár megbeszélése ügyében. 

Elmondta, hogy május 29-én felkereste Holczbauerné Kiss Erika falugondnok és közölte, 

hogy a kutyája kárt okozott az autóban, több helyen megkarcolta, és megrágta az autót. Az 

autó rendelkezik CASCO-val, de az önrész 100.000.-ft. Három helyről kértek árajánlatot 

szóban, helyszínen történt megtekintés alapján.    

Pacsai Tamás megállapította, hogy a két lámpatest 120.000.-ft, 2 elem cseréje 100.000.-ft.  

összes költség: 220.000.-ft. az önrészből 10 % kedvezményt ad.  

 

Bene Péter fenti munkálatokat 280.000.-ft-ét vállalná. 

 

Lovász Róbert nem cserélné az elemeket, csak javítaná, ennek költsége 50.000.-ft.  
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Imre Gabriella alpolgármester véleménye szerint a hibás elemeket cserélni kell, később ha 

el akarják adni az autót, akkor rendbe kell tenni, nem csak felület kezelést kell elvégezni.  

Azután érdeklődött, hogy mennyi időbe kerül a javítás? 

 

Kovács Krisztián képviselő elmondta, hogy Ő ismeri Pacsai Tamást, megbízható, egy hét 

alatt lehet elvégezni a felújítást.  

 

Stark Sándor polgármester javasolta Pacsai Tamás megbízni az autó felújításával.   

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

22/2012.(VI.5.)Ökt.sz.                  h a t á r o z a t o t  

 

           Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 

           az önkormányzat tulajdonát képező LMV-138 frsz-u 

           Ford Transit Kombi személygépjármű felújítását  

           megrendeli Pacsai Tamás tapolcai vállalkozótól. 

 

          Árajánlata alapján a költségvetés: 

- 2 db. lámpa cseréje                              120.000.-ft. 

- 2 db. karosszéria elem cseréje festése:100.000.-ft. 

                   Összesen:       220.000.-ft. 

      ========== 

Önrészből vállalkozó 10 % kedvezményt biztosít. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka  

megrendelésére. 

 

Felelős: Stark Sándor 

  polgármester  

 

Határidő: 2012. június 25. 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a CASCO önrész 100.000.-ft. A kárt a 

falugondnok okozta, ezért a kárt neki kell megtéríteni. 

Az önrészből 10 % kedvezményt biztosít a vállalkozó, így 90.000.-ft-ot kell Holczbauerné 

Kiss Erikának megfizetni. Beszélt vele, és elmondta, hogy nem tudja egy összegben a 

költséget kiegyenlíteni. Javasolt részére 6 havi részletfizetést biztosítani. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

23/2012.(VI.5.)Ökt.sz.          h a t á r o z a t o t  

 

           Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           Holczbauer Erika falugondnokot a közalkalmazottak  

                                                       jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 81. §- alapján 
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                                               az önkormányzat tulajdonát képező LMV-138 frsz-u  

                                               Ford Transit Kombi falugondnoki gépjárműben okozott kár 

                                               90.000.ft- azaz Kilencvenezer forint  megtérítésére kötelezi. 

    Fenti összeget falugondnoknak 6 havi részletben kell megfizetni, 

    pénztárba történő befizetéssel. 

 

    Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről  

                                               falugondnokot tájékoztassa.  

 

    Felelős: Takács Lászlóné 

          körjegyző  

 

    Határidő: 2012. június 20.  

 

Imre Gabriella alpolgármester véleménye szerint foglalkozni kellene a falugondnok 

személyének változtatásáról is, munkaidejének csökkentésével, nem tölti ki munkaidejét. 

 

Fekete Róbertné képviselő elmondta, hogy abban állapodtak meg, hogy nem lehet 1 

személlyel vásárolni menni. Tudomása van arról, hogy pénteken a falugondnok 1 személyt 

vitt a TESCO-ba, és papír dobozokat szállítottak. Jelenlegi üzemanyag árak mellett nem lehet 

ezt megengedni. Pénteki napon csak akkor menjen a falugondnok, ha legalább 4 fő utazik a 

gépjárműben. A községben már van bolt, alapvető élelmiszereket meg lehet vásárolni,a nagy 

bevásárlást pedig meg lehet oldani kedden. Ha gyógyszert iratnak fel azt ki lehet váltani 

Monostorapátiban kedden és csütörtökön.  

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a falugondnoknak képzésen kell részt venni, ami 

több száz ezer forint, amíg nincs meg a képesítése a falugondnoknak ideiglenes működési 

engedélyt adnak. Holczbauerné Kiss Erika  munkaköri leírásában, azért szerepel a könyvtár, 

és kultúrház vezetése, feladatok ellátása, hogy munkaideje jobban ki legyen  használva. A 

falugondnoki szolgálat működtetésére központi támogatást kapunk, amennyiben csökkentik a 

munkaidejét, a támogatás mértéke is csökkenhet.  

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és felhatalmazták a polgármestert közölje a fentieket a 

falugondokkal. 

 

Imre Gabriella alpolgármester elmondta, hogy balesetveszélyes a buszmegálló melletti 

forduló. Kötelező haladási irány forgalomirányító táblát kellene elhelyezni az önkormányzati  

15 hrsz-u útra. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

  

24/2012.(VI.5.)Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t  

 

     Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  

     a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33.§-a 

     alapján, mint a 15 hrsz-u önkormányzati közút kezelője  
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     15 hrsz-u útra „kötelező haladási irány” forgalomirányító  

                                                           táblát helyez el, balesetveszély elkerülése érdekében.  

 

     Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az  

                                                           intézkedés megtételére, tábla beszerzésére.  

 

     Felelős: Stark Sándor  

        polgármester  

 

     Határidő: 2012. június 30. 

 

 

Fekete Róbertné képviselő, egyben a kultúrház szálláshely ügyintézője elmondta, hogy a 

Monostori Iskolák Találkozóján 2012. június 13-án, és június 14-én 2 nap  34 fő veszi 

igénybe a szálláshelyet. Kérte a képviselőket tegyenek javaslatot a díjra, mekkora összeget 

kérjen a szálláshelyért. A gyermekek hálózsákban alszanak, tisztálkodási lehetőséget kell 

biztosítani.  

 

Stark Sándor polgármester 40.000.-ft-ot javasolt megállapítani. Képviselők a javaslattal 

egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

25/2012.(VI.5.)Ökt.sz.                      h a t á r o z a t o t  

 

     Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  

     a Monostori Iskolák Találkozóján résztvevő tanulók  

     szállását biztosítja 2012. június 13-án és június 14-én  

     2 nap 34 fő részére. 

 

     Épület bérleti díját: 40.000.-ban, azaz Negyvenezer 

     forintban állapítják meg. 

 

     Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt a bérleti díj  

     beszedéséről intézkedjen. 

 

     Felelős: Takács Lászlóné 

          körjegyző  

 

     Határidő. 2012. június 20. 

 

Stark Sándor polgármester az ülést 19 órakor bezárta. 

 

     k.m.f.t. 

 

 

        Stark Sándor       Takács Lászlóné 

        polgármester          körjegyző    

  


