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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 28-i ÜLÉSÉRE 

 

Az előterjesztés tárgya: Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása 

 

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közmunka program keretében foglalkoztatottak 2018. április 13. napján a mánfai temető 

kerítésoszlopain dolgoztak. Az egyik munkavállaló a munkavégzés közvetlen helyszínét elhagyva, a 

sírok melletti kőfalon pihenőt tartott, majd felállva az egyensúlyát veszítette, és a sírra esett. Az esés 

következtében a sírkő a fedőlapra zuhant és összetörte azt. A munkavállaló a károkozást elismerte. (Az 

esetről a jegyzőkönyv került felvételre, mely eredetben megtekinthető a Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal Mánfai Kirendeltségén.) A vonatkozó jogszabályok alapján a munkáltató 

köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt.  

A család az általuk bekért vállalkozói ajánlat alapján 239.000,- Ft összegű kárigényt terjesztett elő. 

 

A síremlék helyreállítására vonatkozóan kontroll árajánlat bekérésére került sor, melynek alapján a 

munkafolyamat elvégzését az általunk megkeresett vállalkozó bruttó 175.000,- Ft díj ellenében 

vállalja.  

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Fórpintér József és Józsefné családja 

részére kártérítés jogcímén 175.000,- Ft összeget hagyjon jóvá!  

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot 

támogatni szíveskedjék! 

 

Határozati javaslat: 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a 

„Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fórpintér József és Józsefné síremlékének 

helyreállítására kártérítés jogcímén bruttó 175.000,- Ft összeget hagy jóvá Fórpintér József és 

Józsefné családja részére. 

Felhatalmazza a polgármestert a kártérítésre vonatkozó megállapodás aláírására és a 

szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

2) A kártérítésre vonatkozó megállapodás megkötésének, valamint a kártérítés kifizetésének 

feltétele a kártérítés károsult általi elfogadása, illetve minden további igényről való lemondása. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hohn Krisztina polgármester 

 

Mánfa, 2018. május 17. 

Hohn Krisztina 

polgármester 

 


