
Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. 

Tel: 87/435-038. 

 

Száma: 120-18/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Hegyesd  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. november 21-én 

   (csütörtökön)  17  órakor megtartott közmeghallgatásról. 

 

Helye:  Kultúrház  Hegyesd, Petőfi u.19.    

 

Jelen vannak: Stark Sándor    polgármester 

   Imre Gabriella            alpolgármester  

   Fekete Róbertné         képviselő 

                         Somogyi Józsefné      képviselő 

                          

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Kovács Krisztián         képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   Takács Lászlóné                   jegyző 

   Holczbauerné Kiss Erika               falugondnok 

                         Pálinkásné Herczeg Henrietta          rendőrkapitányság munkatársa 

   Molnár Tibor                                    körzeti megbízott   

                          

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné             jegyző 

 

Lakosság részéről megjelent:                 30 fő  

 

Stark Sándor  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  képviselőket lakosság részéről megjelent 

állampolgárokat. Külön köszöntötte a rendőrkapitányság munkatársait.  Megállapította, hogy 

a testületi ülés határozatképes, hisz 4  képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta   az 

alábbi: 

 

Napirendet:       1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről, 2014. évi  

                                elképzelésekről.  

 

                                 Előadó:  Stark Sándor  polgármester 

  

     2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2013. évi tevékenységéről.  

 

              Előadó: Holczbauerné Kiss Erika falugondnok  
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N a p i r e n d előtt:  

 

Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy az elmúl évekhez hasonlóan évente 2 

alkalommal konzultációs fórumot tartanak, tájékoztatást adnak a bűnügyi helyzetről, és 

megismerik a lakosság véleményét. A képviselő-testület előtt már beszámolt a közrend 

közbiztonság helyzetéről. Ebben az évben 2 lopás volt. Kérte a lakosság hozzászólását. 

 

Fekete Ferenc véleménye szerint ennél rosszabb helyzet ne legyen. 

 

Wöss Katalin kérdezte, hogy a vadászok éjjel is vadászhatnak-e? 

 

Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy a vadászok éjjel is vadászhatnak, 

orvvadász nincs a terülten.  

 

Stark Sándor polgármester megköszönte a rendőrkapitányság munkatársának a 

tájékoztatást. 

 

Rendőrkapitányság dolgozói elhagyták a termet.  

 

1./ N a p i r e n d :  

 

Stark Sándor polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat 2013. évi 

tevékenységéről, 2014. évi elképzelésekről. 

Ismertette a képviselő-testület üléseinek számát, hozott határozatokat, rendeleteket.  

Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 

 

Wöss Katalin kérdezte, hogy a kistérségnek milyen feladatok után fizetnek? 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a Tapolca Környéki Társulás látja el a szociális 

feladatokat, a házi segítségnyújtást, családsegítést, belső ellenőrzést, orvosi ügyeletet,   ezek 

ellátásáért fizet az önkormányzat. 

 

Fekete Ferenc kérdezte, hogy mennyibe került a forgalmi rend változás? 

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy nem volt költsége, mivel rendelkeztek táblával, 

és oszloppal is.  

 

Kossár József  elmondta, hogy bejárnak a vadak a temetőbe, valamilyen intézkedés kellene. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a testületi ülésen döntés született arról, hogy a 

temetőt bekerítik, az oszlopokat és vadhálót megvásárolják.  Kedvező ajánlat ügyében folyik 

a tárgyalás.  

 

Wöss Katalin kérdezte, hogy mekkora  összeget fordít az önkormányzat kulturális célra, 

hogy dől az el mennyit lehet költeni? 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy közművelődési feladatra 1200 e ft-ot terveztek, 

kulturális műsorra a falunapra, játszóházra, Mikulásra fordítottak kiadást, amennyiben nem 

elég a pénz tartalék keretből lehetőség van felhasználni.  
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Bati Zoltánné elmondta, hogy a közutak rossz állapotban vannak, mikor lesz felújítva? 

 

Perger Antalné szintén kifogásolta a Zrínyi utca állapotát.  

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy árajánlatot kértek az utak felújítására, de sajnos 

saját forrásból nem tudják megoldani. Amennyiben pályázat kiírására kerül sor, benyújtják a 

pályázatot. A viziközmű számlán lévő összeget  saját forrásként fel lehet használni ilyen célra. 

 

Stark Sándor polgármester kérte a képviselőket fogadják el a beszámolót. 

 

Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta a 

beszámolót.  

 

2./ N a p i r e n d :  

 

Stark Sándor polgármester felkérte Holczbauerné Kiss Erika falugondnokot tartsa meg 

beszámolóját. 

 

Holczbauerné Kiss Erika falugondnok ismertette a falugondnoki beszámolót. 

 

Stark Sándor polgármester megköszönte a beszámolót és kérte a lakosság véleményét, 

észrevételét.  

Hozzászólás nem volt, ezért a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

58 /2013.(XI.21.)Ökt.sz. h a  t á r o z a t o t  

 

         Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  

          „Beszámoló a falugondnoki szolgálat tevékenységéről” című 

         előterjesztést elfogadta. 

 

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Stark Sándor polgármester kérte a jelenlévőket, akinek még közérdekű bejelentése, 

javaslata tegye meg. 

 

Szita Árpád kérdezte, hogy áll a favágási ügy? Úgy tudja, hogy 450 e ft-ot ígértek a fáért, de 

ez többet ér.  

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület csak tájékoztatás szintjén 

foglalkozott a fa kitermelésével, eladásával. Vállalkozó szóban tett ajánlatot a 

polgármesternek, de megkeresnek másik vállalkozót is, és írásos ajánlat után döntenek. 

Szerződés nem készült. 

 

ifj.Domonkos István kérte az önkormányzat segítségét a kábeltévé üzemeltető fele, jelezzék  

többször előfordul, hogy elmegy az adó, nem lehet minden állomást fogni.  

 

Fekete Róberné képviselő elmondta, hogy legutoljára amikor javították azt mondták, hogy 

laza a vezeték.  
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Wöss Kata kérdezte a kultúrház vezetőjét, hogy a jövőben elfogad-e segítséget programok 

szervezéséhez, jó lenne, ha közösen a szülőkkel együtt szerveznének programokat, 

játszóházat.  

 

Holczbauerné Kiss Erika kultúrház vezetője elmondta, hogy Ő nem zárkózik el a közös 

szervezéstől, de előre beszéljék meg.  

Elmondta, hogy december 7-én lesz a Mikulás ünnepség, 28 gyereket tartanak nyilván. 

 

Bati Zoltánné elmondta, hogy jövőre megszűnik a kisbolt, ezért jó lenne a falugondnoki autó 

többször bemenne vásárolni, ne csak akkor ha 4-5 fő van. Felírnák a falugondnoknak mit kell 

hozni.  

 

Szita Árpád javasolta, hogy az önkormányzat adjon támogatást a boltosnak, hogy ne zárjon 

be, nem tudja megvásárolni a pénztárgépet. 

 

ifj.Domonkos István elmondta, hogy nem csak a pénztárgép beszerzése költség, hanem  

havonta fizetni kell az internet díjat.  

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy testületi ülésen már foglakoztak a felvetéssel, de az 

önkormányzatnak nincs lehetősége, hogy a vállalkozót támogassa. Amennyiben a bolt az 

önkormányzaté lenne, a bérleti díjat elengedhetnék, de az épület más tulajdonában áll. 

Természetes, hogy a falugondnoki busz több alkalommal közlekedik, ha szükséges.  

 

Fekete Ferenc elmondta, hogy az a probléma, hogy az emberek mindent a bevásárló 

központból akarnak beszerezni, nem termelik meg a szükségleteiket, régen ez nem így volt.   

 

Fekete Ferencné kérte, hogy az önkormányzat adjon segítséget Tölli Lajosnénak, 

meggyanúsították azzal, hogy lopja az áramot, és kiszámláztak részére 190 e ft-ot. 

Véleménye szerint azt sem tudná, hogy kell azt megoldani, Ő sem meg a fia sem. Havi 7000.-

ft-ot fizet, nem használ elektronikai berendezéseket.  

 

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy Ő megkereste a szolgáltatót, és a villamos 

energia díjat levitték 120 e ft-ra,  

 

Takács Lászlóné jegyző véleménye szerint amennyiben úgy érzi az ügyfél, hogy jogtalanul 

kérik tőle az összeget, nem kellett volna kifizetni, kérni kellett volna a villanyóra 

felülvizsgálását. Szívesen segít a hivatal a kérelem megírásában, de ez ügyben nem keresték 

meg.  

 

Somogyi Józsefné képviselő javasolta a jelenlévőknek, a közelgő ünnepek miatt gyűjtsenek 

Tölli Lajosnénak  pénzt. 

 

Stark Sándor polgármester  végezetül tájékoztatta a lakosságot a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.tv.  51. §-a alapján  a község környezeti állapotáról.  

Településen szennyező anyagot kibocsátó, zajhatással járó  üzem nincs. Szennyvízcsatorna-

hálózat kiépült.  Megköszönte a megjelenést és a közmeghallgatást 18,15 órakor bezárta.  

 

k.m.f.t. 

 Stark Sándor       Takács Lászlóné  

             polgármester              jegyző 


