
Hegyesd község Onkormányzata Képviselő-testülete
8296. Heeyesd. Zrínyi u.1.
Tel: 87/435-038.
Száma; 617-10l20I4.

Jegyzőkönyv

Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testiilete áItaI2014.október 6-án
(hétf<ín) 18 órakor megtartott közmeghallgatásról.

Helye: Kulturház Hegyesd, Petőfi u.19.

Jelen vannak: Stark Sándor polgármester
Fekete Róbertné képviselő
Kovács Krisztián képviselő

Távolmaradását előzetesen beielentette:

Somogyi Józsefné képviselő
Imre Gabriella alpolgármester

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyző
Holczbauemé Kiss Erika falugondnok

Jegyzőkönywezető:

Takács LászLőné jegyző

Lakosság részerőlmegjelent: 35 fti

Stark Sándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, képviselőket lakosságrészéről megjelent
állampolgárokat. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, hisz 3 képviselő jelen
vaí:r) az ülést megnyitotta. Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi
pontot.

Képviselő-testiilet egyhangúlag, 3 igen szavazattalhatározathozatal nélkiil elfogadta az
alábbi:

Napirendet: I.1 BeszámoIő azönkormányzat2}l4. I. félévi munkájáról.

Előadó: Stark Sándor polgármester

2.1Beszímtoló a falugondnok 2014. évi tevékenységóről.

Előadó: Holczbauemó Kiss Erika falugondnok

3./Polgármesterj elöltek, képviselőj elöltek bemutatkozása.

Előadók Jelöltek
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1./Napirend:

Stark Sándor polgármester_tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat2014.I. felévi
munkáj áró1, v áIasztásí ciklusban végzett fontosabb beruházásokról.
Ismertette a képviselő-testtilet üléseinek számát, hozott hatátozatokat, rendeleteket.
Kérte a kérdéseket, hozzászőlásokat.

Perger István választópolgár megköszönte a képviselő-testiilet munkáját, jónak tartotta azt,

hogy a buszvárót és környékét felújították. Negatívumként említette, hogy a falumúzeum
tárgyatnincsenek leltározva, és nincs nyitva a múzeum. Kérte jelezni a kéményseprő cég fele,

hogy vizsgáIják át a kéményeket, frítés előtt, 3 éve nem voltak nála.
Lomtalanítással kapcsolatban elmondta, hogy nem tudta értelmezni a hirdetményt, milyen
tárgyakat lehetett kitenni. Köszönte Papp Károly önkormányzati dolgozó lelkiismeretes
munkáját, a közterületek, temető rendben van.

Stark Sándor polgármester elmondta, hogy a falumúzeumban lévő tálrgyakat Angyal Sára

közfoglalkoztatott felleltározta, falunapkor nyitva volt a múzeum. Lomtalanításra vonatkozó
hirdetményt a szolgáltató készítette, azokat az elektronikai berendezések vitték el, amelybŐl

az a|katrészeket nem szerelték ki.

2./Napirend:

Stark Sándor polgármester felkérte Holczbauerné Kiss Erika falugondnokot tartsa meg
beszámolóját.

Holczbauerné Kiss Erika falugondnok ismertette a falugondnoki beszámolót.

Stark Sándor polgármester megköszönte abeszámolót és kérte a lakosság véleményét,

észrevételét.

Imre Jánosné választópolgár kerdezte, hogy kinek kell megszervezni Mt, hogy
csontritkulásra megfele\ő létszétm legyen, és a szűrésre el tudjanak menni. Egy hónappal

előbb jelezte, hogy szeretne elmenni a falugondnoki autóval, 3 fő jelentkezett, de a

falugondnok nem vitte el Őket s"űrésre.

Holcztrauerné Kiss Erika falugondnok elmondta, hogy azért nem tudta elvinni a

jelentkezőket szűrésre, mivel már foglalt vo|t az autő.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a falugondnok a falu lakosságának szolgálatában

kell hogy álljon, legközelebb a szűrést meg kell szervezni, és akkor csoportosan el lehet

menni vizsgáIatra.

Stark Sándor polgármester megköszönte ahozzászőlást, és kérte a beszámoló elfogadását.

Képviselő-testíilet egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbl;
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előterj esztést el fo gadta.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./Napirend:

Stark Sándor polgármester felkérte a polgármester és képviselő-jelölteket, hogy a
szavaző|apon lévő sorrendben mtltatkozzanak be, és mondják el elképzeléseiket. Először
Kapócs Tibor pol gármester-j elöltet kérte fel.

Kapócs Tibor polgármester-jelölt elmondta, hogy 5 éve laknak Hegyesden, állandó lakcíme
Perkáta. Az önkormányzatot áthelyezné egy vállalkozói szintre, csak áIlaml, penzből
gazdálkodnak, vállalkozni kell. Fontosak a páIyazatok, mindenhol képviseltetni kell a
településnek magát. Vállalkozói alapot kell létrehozni. Szórólapon leírta elképzeléseit,
kápolna dombon miséző hely kialakítását tervezi, több év alatt meg lehetni valósítani
elképzeléseit. Főállású polgármesterként indul, sokan azt mondták neki, hogy a falunak nincs
erre pénze. Hegyesdi vár ügyében 700-800 km. ment, sokat telefonálgatott. Megkapja a
bizalmat mindent felvállal, ez nem megélhetési állás.

Pokóné Román Katalin képviselő-jelölt elmondta, hogy a falu érdekeit képviselje, azért
jelentkezett. a temetőt klvllágíttatná, temető elé konténert helyeztetne el, árkokat
kitisztíttatná, fontosabbnak tartja mint a vár folújítását.

Mondli Béla képviselő-jelölt elmondta, hogy 56 éves Hegyesden született, gépészeti
szakközépiskolába járt, jelenleg rokkant nyugdíjas. Sokat jár az emberek között, az
információkat át tudja adni a vezetőség fele, lakosság és az önkormányzat között közvetítene,
vannak elképzelései.

Kovács Krisztián képviselő-jelölt elmondta, hogy 4 éve élnek Hegyesden, Tapolcán lakott
előtte, de mivel tetszet a települése ezért költöztek ide. Autószerelőként dolgozik. A falu
lakossága idős, lakótelkeket kell kialakítani, hogy a fiatalok le tudjanak telepedni. Szeretné a
lakosokat bevonni a rendezvényekbe, nyilvánosak a testtileti ülések de nem érdeklődnek a
testiilet munkája iránt. A fiatalokat össze akarta hozni, polgárőrséget létrehozní, de nem volt
támogatottság.YfuJa aválasztőpolgarok javaslatait,észrevételeit, hogy együtt szolgálják a falu
érdekét.

Fekete Róbertné képviselő-jelölt elmondta, hogy itt é1 a településen, mint szociális
gondozőnő sokat tesz az idősekért. Egyetért azzal, hogy lakótelkeket kell kialakitani, így
biztosítottabb lesz az ővoda fenntartása. A boltra is szükség lenne, egyetért temetőbe
konténer elhelyezésével. A k1lltűrházbérbeadása az Ő feladata, bérbead,ásából 1 millió forint
folyt be, elűezhozzájárult az Angol tábor is, a gyerekek 1 hónapig voltak itt.

Szita Árpád képviselő-jelölt elmondta, hogy a temető előtt lévő utat felújítaná, és aMárta
patalaáI lévő fakat ki kell vágni.

Stark Sándor polgármester, és képviselő-jelölt szintén ismertette elképzeléseit. 1998. óta
polgármestere a településnek. Megköszönte a képviselők munkáját és kérte a lakosság
támogatását.
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Takács Lászlóné jegyző ismertette a választási eljárás szabályait, az éwényes szavazás
feltételeit.

Stark Sándor Polgármester kérte a jelenlévőket, akinek közérdektí bejelentése van tegye
meg.

Perger Antalné választópolgár kérte Magyari Tamás felszőlítását mivel a területe gyomos.

Stark Sándor Polgármester végezehil tégékoztatta a lakosságot a környezet védelmének
általános szabályairől szóló 1995. évi LI[.tv. 51. §-a alapján a község környezeti állapotáról.
TelePÜlésen Szennyező anyagot kibocsátó, zqhatással jáiő üzem nincs. Szennyvízcsatorna-
hálőzat kiéPÜlt. MegkÖszÖnte a megjelenést és a közmeghallgatást 19,15 órako r bezárta.

k.m.f.t.
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