
 1

Képviselő-testület 
Hegymagas 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 30-án 18.00 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak: 
  Sallee Barbara polgármester 

Gyurka Miklósné képviselő 
Varga József képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette: 
  Kozma Bognár László alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak   
 

Lutár Mária jegyző 
Kertész Mártonné vezető tanácsos  

 
 
Sallee Barbara polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a 2014. május 30-ai 
rendes nyilvános ülésünkön. Egyúttal köszöntöm jegyző asszonyt, Kertészné Zsuzsát a közös 
önkormányzati hivataltól, a megjelent képviselőket. 3 fővel határozatképesek vagyunk. 
Tisztelettel köszöntöm Horváth József rendőr századost, és Takács Róbert rendőr 
törzszászlóst, a Tapolcai Rendőrkapitányság által küldötteket, akik itt helyben kérdéseket 
fognak megválaszolni, amennyiben ezek lennének a mostani beszámolóval kapcsolatban. 
Köszönöm, hogy eljöttek. Az ülést megnyitom.  
Mielőtt a napirendi pontokhoz térnénk, néhány rövid értesítő. Kozma-Bognár László 
alpolgármester úr bejelentette távolmaradását a kiírt üléstől. A kiírt civil szervezetek 
pályázatára bejött egy pályázat a helyi turisztikai és hagyományőrző egyesülettől, így azzal a 
problémával szembesültünk, hogy ezt valójában ügyrendi bizottság kellene, hogy 
véleményezze. Az ügyrendi bizottság jelenleg kéttagú, Gyurkáné és Varga József a tagjai, 
Varga József nyújtotta be ezt a kérelmet, úgyhogy ez most fut egy kört, hogy miként kell 
eljárnunk, mihelyt megkapom jegyzőségtől, hogy miként, hogyan tudunk ebben lépni. Tehát 
két lehetőség van, vagy kihagyjuk ezt, hogy az ügyrendi bizottság ezt véleményezze, mert ez 
tényleg csak formai, vagy kérünk más külsős segítséget, mert más alternatíva nincsen, más 
pályázat nem érkezett. Hiányt nem találtunk.  
A Veszprém Megyei Önkormányzat május 29-én tartott megyei és területfejlesztési 
koncepciókról értesítőt, ezen részt vettem aktívan. Ez a 2014-es fejlesztésekről szólt. Szóvá 
tettem, hogy milyen felújításokra tennénk mi hangsúlyt, és mindenkit felszólítottak, hogy 
projektekkel lehet élni, ezeket természetesen meg fogjuk tenni, benyújtjuk javaslatainkat. 
Bátorítom kedves képviselő-társaimat, hogyha van projektjavaslatuk, akkor nyugodtan akár 
velem is konzultálva, miként, hogyan, ezeket be lehet nyújtani. Tehát akár civilek, akár 
önkormányzatok, bárki, aki úgy érzi, hogy ezekből a pályázati pénzekből meríteni szeretne. 
Ezzel kapcsolatos, hogy a pályázatíró céggel kötött pályázati szerződésünk működik. Jelenleg 
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három pályázatot készítünk elő, természetesen mihelyt abba a fázisba kerül, hogy erről 
szavazni kéne, hozom, terjesztem elő.  
Június 4-én lesz a Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás az ülése. Nagyon fontos 
ülésnek tartom, mert a kórházról és az orvosi ellátásról lesz ismételten szó. Természetesen 
beszámolok ennek a fejleményéről is.  
Tüdőszűrés lesz falunkban június 23-án, házhoz visszük ki ennek az értesítőjét.  
A Remondis utócége, az NHSZ megkeresett minket, ugyanis most háztól fogják elvinni a 
szelektív szemetet. Egy ilyen átlátszó zsák kerül minden háztartáshoz, minden portához, 
mégpedig nem meghatározott mennyiségben, tehát mindenki annyit használhat, amennyit kér. 
Erre fel van írva, mit lehet beletenni. Ebbe műanyag hulladékot, fémhulladékot, ital 
kartondobozokat lehet beletenni, de az is benne van, hogy mit nem. Tehát például a papírt 
külön kérik, erről is a tájékoztató minden portához, házhoz ki lesz küldve. Mindig a hónap 
legutolsó csütörtökén viszik el ezeket a kirakott zsákokat. Ez úgy működik, hogyha látják, 
hogy kitesznek egy zsákot, akkor cserébe egy üres zsákot otthagynak. Tehát hogyha 3 zsák 
van kinn, akkor 3 zsákot helyeznek vissza a portához a munkások. Le van tehát az is írva, mit 
szabad, mit nem, de hozzám is lehet fordulni. Ez költségmentes, ennek nincsen 
költségvonzata a háztartások részére, ugye ezzel megint redukálni tudják a háztartási 
szemetet, hiszen itt lép megint akkor képbe, hogy remélhetően akkor többen igénylik majd 
ami náluk lehetséges, a 60 vagy a 80 literes kuka szállítást, ürítést. Az első szállítás június 26-
án lesz.  
Jelenteném, hogy az értéktár bizottságot hamarosan megint össze fogom hívni, mert a 
fotókiállítás most át fog menni Badacsonyba, 13-án lesz ennek a kiállításnak a megnyitója, de 
előtte próbálok még egy gyűlést összehívni. Jelzem, hogy kéréssel fordulok a jegyzőséghez, 
többen ugye minket is megkerestek esküvőkkel kapcsolatban, és például volt egy olyan eset, 
hogy valaki kapott egy határozatot, hogy kültéren megtarthatja az esküvőt, és nem értette 
pontosan, hogy melyik helyszínen. Én azt kérném a jegyzőségtől, hogyha lehet, egy fél 
mondattal jegyző asszony a határozatokba be tudná iktatni, hogy melyik helyszínre, mert 
konkrétan egy magán területre gondoltak akkor az esküvőszervezők, és azt szeretném 
elkerülni - ezt utána helyre tettük telefonon - de azt szeretném elkerülni, hogy esetleg ő egy 
jegyzői határozatra hivatkozva ő akkor ezt valahol fenn a hegyen, bárhol ugye tudnak esküvőt 
tartani. 
 
Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Jó lenne tudni, hogy konkrétan melyik esküvőről van 
szó.  
 
Sallee Barbara polgármester: A június 13-airól. 
 
Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Ott ők mondták, hogy a kápolna előtti területen. 
 
Sallee Barbara polgármester: Így van. Na, most a kápolna előtti terület az ugye egyházi 
terület.  
 
Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Ami nem az önkormányzat területe, azzal mi nem 
rendelkezhetünk. Nekik kell előtte megbeszélni a kezelővel, vagy tulajdonossal. Ez volt a 
kérésük, ez került be a határozatba, nagyon érdekes, hogy ezt nem érti. 
 
Sallee Barbara polgármester: Azért nem értették, mert ők a kápolna előtti terület alatt azt a 
háromszöget értették, ami viszont a Tarányi présház tulajdonosához tartozik. Lehet, hogy ő 
toleráns, és elnézi, csak nehogy az legyen, hogy netán pont akkor jön, ott megy az esküvő, a 
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hölgy nekik szól, ők meg előhúzzák azt a határozatot. Csak annyi a kérésem, hogy csak egy 
fél mondattal lehetne e szerepeltetni… 
 
Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Akkor azt tisztázzuk, hogy az esküvő a helyszíne az 
lehet a hivatali helyiség, vagy lehet egy külső helyszín. Itt a jegyző nem arról dönt, hogy az X 
helyen, és nem vizsgálhatja, hogy az kinek a tulajdona, hanem a házasulandóknak a kérését 
figyelembe véve dönt arról, hogy ott ahol a házasulandók kérik, ott megtartható. A jegyzőnek 
nincs kötelessége azt vizsgálni, hogy az kinek a tulajdona. Ez a házasulandóknak a 
kötelessége, hogy tisztázzák, hogy azon a helyen megtartható-e az esküvő. Tehát itt nem arról 
van szó, hogy nekünk azt vizsgálni kellene, hogy kinek a területe. Gyakorlatilag a helyszínt 
azért kell megjelölni, mert kell egy konkrét hely, amit ők mondanak, tehát ez az ő kérésük. 
Ezt egy kérelem előzi meg, és a kérelemben ők jelölik meg a helyszínt. Úgyhogy azt a 
helyszínt engedélyezi a jegyző. Az nem a feladata, hogy vizsgálja, hogy kinek a területe, 
megengedi-e, mi az előzmény. Ez a házasulandók a felelőssége, hogy ott az a helyszín erre 
alkalmas legyen.  
 
Lutár Mária jegyző: Ha ezzel problémájuk van, akkor nem értem, hogy miért nem hozzám 
fordultak. Hogyha ő nem érti, hogy most akkor konkrétan hol van az esküvő, vagy mi az 
esküvő helyszíne, akkor miért nem hozzám fordul ezzel a kérdéssel, hogy tisztázzuk.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ő nem azt nem értette, hogy ennek mi a helyszíne, bocsánat, 
erre mindjárt reagálok, csak pontosan amit most elmondtál, az lenne a kérésem, hogyha valaki 
hozzátok fordul, ha ezt így fél mondattal el tudnátok neki mondani, vagy akár a levélbe 
belevenni, hogy a helyszín tulajdonjogi tisztázása az ő dolguk, nem a jegyzőségé. 
 
Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Nem, ezt jogszabályok írják le, erről határozatot kap 
az ügyfél, nem értesítést. 
 
Sallee Barbara polgármester: Az ügyfél ugye azt a határozatot kapta, hogy a templom előtti 
területen. 
 
Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: De hát ezt kérte az ügyfél, én kimegyek, odamegyek, 
a templomtól 200 méterre, vagy 30 méterre, vagy akár a templom ajtóba. Nekem teljesen 
mindegy, a lényeg az, hogy nem bent van, hanem kint van. És kint, ahova a házasulandó 
mondja, én oda állok. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nekem az a kérésem, hogy mielőtt az ügyfél azt mondja, hogy 
ő hol szeretne, én kérném szívből ezt a tájékoztatást megadni az ügyfélnek, hogy ő 
mindenképpen bizonyosodjon meg a felől, hogy ott ő ezt megtarthatja. Tehát jogilag kié az a 
terület, az egyház erre biztos rábólint, de nem biztos, hogy ott a magántulajdonosok 
rábólintanak. Most jegyző asszony kérdését megválaszolva, az ügyfél nem nem értette, hanem 
az ügyfél teljesen…, én úgy tudtam meg, hogy az ügyfél azt hiszi, hogy ott a magánterületen 
köthet esküvőt, de hogy minket megkért, hogy mindenképpen garantáljuk, hogy azt akkor 
megkapják ott. Mert ő úgy fordult hozzám, hogy ő abból indult ki, hogy az a terület az 
önkormányzat területe, kéri, hogy előtte napokban kaszáljuk le, mert oda fog menni és… 
Mondom, pontosan melyik területre gondol? Erre mondta ő, hogy ott a Tarányi présház előtti 
csücsköt, ami a présház felé is néz. Akkor muszáj volt felhívnom a figyelmét arra, hogy az 
nem az önkormányzat területe, ettől eltekintve mi ezt folyamatosan kaszáljuk, ez ismert téma. 
Csak ekkor szembesültem ezzel, hogy úgy látszik, hogy nincs annak tudatában, hogy neki 
ezt… 
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Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: De mi nem bocsátottunk elé lehetőségeket. Az ügyfél 
azzal jött, hogy ő a kápolnánál akarja. Megkérdeztem tőle, hogy megbeszélte-e a plébános 
úrral. Azt mondta, hogy igen, megbeszélte. Most ettől fogva nekem azt nem kell a 
határozatba… Tehát, itt arról van szó, hogy nem bent, hanem kint van, és nem kell a külső 
helyszínt beazonosítanom. Az is lehet, hogy közbe meg 500 méterrel odébb lesz, mert ott 
állították fel mondjuk a sátrat.  
 
Sallee Barbara polgármester: Azon a területen nem állíthat fel sátrat. 
 
Lutár Mária jegyző: A jegyző azt engedélyezi, hogy külső helyszínen megtarthatja az 
esküvőt. A jegyző csak azt engedélyezi, hogy külső helyszínen megtarthatja az esküvőt. Azt 
az ügyfélnek kell, illetve a házasulóknak kell garantálni, hogy ott minden feltétel ahhoz 
megvan, hogy a szertartást meg lehessen tartani.  
 
Sallee Barbara polgármester: Pontosan ezt az utóbbi mondatot kérném az ügyfelek felé 
hangsúlyosabban… 
 
Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Erről nyilatkoznak, ott van alatta a nyilatkozat, hogy 
nyilatkozom arról, a helyszínnel kapcsolatban. Ott vannak a kötelezettségek. És azután jön a 
jegyzői határozat.  
 
Sallee Barbara polgármester: A jegyzői határozat nyilvánvalóan tartalmazza azt a helyszínt.  
 
Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Barbara, valamit bele kell írni, meg kell jelölni azt, 
hogy Hegymagason, lehetne az is, hogy a parkolóban, ők a kápolnát jelölték meg.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, tehát ha nem érthető az, hogy mihelyt a jegyzőség 
megjelöli azt, hogy ez hol van… Még egyszer mondom, ha a jegyzőség nem jelöl meg 
semmit, csak azt mondja, hogy kültéren, akkor egyetértek jegyző asszonnyal, hogy született 
egy ilyen jellegű határozat, hogy kültéren ez lehetséges. Mihelyt a jegyzőség megjelöli, hogy 
hol kültéren, szerintem erre az ügyfél hivatkozhat. Részemről én elmondtam, amit kérnék, 
szerintem érthető voltam, ha ez meghallgatásra kerül, akkor köszönöm.  
Szeretném még bejelenteni, hogy a Széchenyi út 5. számmal kapcsolatban megtörtént az 
értékbecslés, írásban még ezt megkapjuk, ezt a jelentést, és akkor tudjuk tárgyalni.  
Akkor 31-én, tehát holnap gyermeknap lesz a Kultúrház és környékén, akadálymentesített 
pályával, akadálypályák gyerekeknek, lufibohóc, arcfestés Bagi Tímea szervezésében. 
Mindenkit szeretettel látunk, remélem sokan jönnek.  
A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban lenne még egy olyan észrevételem, hogy most ugye 
sokan voltak, 9 foglalkoztatott volt nálunk, most van jelenleg 2, plusz jönni fog majd még egy 
személy. Ez minket át is vezet mindjárt a napirendi pontokra, ugyanis a költségvetésbe 
bevettük annak a keretösszegét, nem tudom ehhez jegyző asszony tudott-e számítást hozni? 
 
Lutár Mária jegyző: Itt van, át is faxoltuk. 
 
Sallee Barbara polgármester: A következő, ugye a költségvetésbe bevettük, hogy 
mindenképpen a közterület-gondozónak kell a segítség. Nem győzi egyedül karbantartani. 
Plusz van egy munkavállalónk… (Nem hallható tisztán a felvétel.) A jelenlegi munkaügyi 
központi listán, hogy kik lehívhatók, nincs olyan ember, aki erre alkalmas, vagy ha alkalmas, 
már más helyre lett lehívva. Ezt napirendi pontként szeretném majd itt tárgyalni, hogy azt az 
összeget, amit itt erre a közfoglalkoztatottaknak félretettük a költségvetésben, hogy azt át 
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tudjuk-e csoportosítani rendes alkalmazásra. Én kértem ehhez számításokat, de ezeket most 
még nem láttam, de mindjárt a napirendi pontnál megnézzük. Ez azzal is kapcsolódik össze, 
hogy hivatalsegédünk most már többször betegség miatt volt távol, és ezt is meg kell, hogy 
oldjuk, hogy akkor itt tudjunk helyettesíteni.  
És utolsó pontként, de nem nem fontos, nem sorrend, egyház ügyben, tehát egyházbérlet, 
faluház bérleti ügyben kaptam egy megkeresést az egyházközség ügyvédjétől, én válaszoltam 
neki. Ezt a válaszlevelet a testületi tagoknak is el fogom juttatni, hogy meg legyen nektek 
másolatban. Én meghívtam ügyvéd urat, hogy jöjjön el egy testületi ülésünkre, és akkor 
tárgyaljuk meg ezt az ügyet. Ő is tudja, hogy milyen határozatok, döntések születtek már és 
mi a testület véleménye. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és akkor még egy 
ponttal bővülne tehát a napirendünk. Ez az én kérésemre lenne, hogy ezt az átcsoportosítást 
meg tudjuk-e valósítani, a költségátcsoportosítást az alkalmazottak végett. Valamint jegyző 
asszony fordult ma hozzám, hogy egy belsőellenőrzési tervet el tudnánk-e ma fogadni, ezt én 
lemásoltam, és körbe is adnám. Hogyha ezzel a testület egyetért, akkor ezt is ma 
megtárgyalnánk. Ez úgy látszik lemaradt az előterjesztésekből. Ez egy megszokott menet 
valójában, van egy belsőellenőrzési tervünk, mi ezt közösen több önkormányzattal végezzük, 
meg kell határoznunk, hogy milyen tartalmat adunk ennek 2014-ben. Ennek az elfogadásának 
határideje már lejárt. 
 
Lutár Mária jegyző: Már lejárt, csak nem volt belső ellenőrünk.  
 
Sallee Barbara polgármester: Értem, tehát a kistérségben nem volt belső ellenőr, jó. Ha a 
testület egyetért, ezt a két napirendet vennénk még fel. Így is tenném egybe fel kérdésre. 
Tehát bővül a jelenlegi napirendünk a lehetséges költség átcsoportosítással, ezt úgy 
nevezném, hogy a bio-kazán foglalkoztatottak finanszírozása, és ebben az a célom, hogy a 
költségvetésben már megszavazott összegekről döntsünk, nem új forrásokban gondolkodom. 
És a negyedik meg akkor a belsőellenőrzési terv 2014-re elfogadása. Jó ez így? Egyben 
tenném fel szavazásra. Aki ezt a módosított napirendi pont listát el tudja fogadni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 3 igennel meghoztuk, köszönöm szépen.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Hegymagas község közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

2. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése 
3. Előirányzat módosítás Bio-kazán program keretében foglalkoztatottak bérköltségével 

kapcsolatban  
4. Hegymagas Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 

 
 
Sallee Barbara polgármester: Köszönöm a türelmet és akkor átadnám a szót a 
rendőrkapitányság kedves munkatársainak, hogy a hozzánk eljuttatott és a képviselő-testületi 
tagokhoz kijuttatott beszámolóhoz itt van-e hozzáfűzni való.  
 
Horváth József rendőr százados: Csak pár mondatot szeretnék hozzáfűzni. Bemutatkozni 
nem mutatkoznék be, mert igazából már mindenki ismer. A Tapolcai Rendőrkapitányság 
Hegymagas község közbiztonságának helyzetéről szeretnék pár kiegészítést tenni. Hegymagas 
település a Badacsonytomaji Rendőrőrshöz tartozik, ami a Tapolcai Rendőrkapitányság részét 
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képezi. A Rendőrőrsön a körzeti megbízotti feladatokat, ami Hegymagas és Szigliget térségét 
érinti, Takács Róbert látja el. Én úgy gondolom, hogy Takács urat sem kell bemutatni, mert 
már elég régóta teljesíti ezt a szolgálatot mind a két településen. A település közbiztonságát én 
őszintén megmondom, jónak tartom. A bűncselekmények száma a tavalyi évben mindenhol 
nagyon kedvezően csökkent, tehát minden településen azt mondhatom, hogy csökkenés 
mutatható ki. Ez a csökkenés több összetevőjű dolog. Egyrészt a rendőri jelenlétnek 
köszönhető, másodrészt a szigligeti polgárőrségbe beépült hegymagasi polgárőr csoportnak. 
És annak is, hogy a tavalyi évben több olyan elkövetőt sikerült felelősségre vonni, akik ezt a 
fajta iparágat űzték és szabadságvesztésüket töltötték, ezáltal nem tudtak ilyen 
bűncselekményeket elkövetni. Én bízom benne, hogy az idei évben is ezt a 
bűncselekményszámot tudjuk garantálni vagy legalább produkálni. Nagyon nagy hangsúlyt 
kell majd fektetnünk, mint az elmúlt időszakban is, a külterületek ellenőrzésére, mert sajnos 
azt azért elmondhatom, hogy a bűncselekmények javát, azt nem a lakott területen belül 
követik el, hanem a külterületi ingatlanokon, ami itt a hegymagasi hegyoldalt érinti. Egy 
nagyon nagy és szép területről beszélünk, de sajnos a szomszéd településen élők és azoknak a 
rokonai is elég jól ismerik ezt a területet, és így azért megvan mindig a kockázata, 
közbiztonsági kockázata annak, hogy ezeket az ingatlanokat megkárosítják. Ennek érdekében 
én úgy gondolom, hogy a településnek … (Nem hallható tisztán a felvétel.) Megkapták a 
pályázatot, ugye a kamerarendszerrel kapcsolatban? 
 
Sallee Barbara polgármester: Igen. 
 
Horváth József rendőr százados: Én úgy gondolom, hogy mindegyik település, aki ezt kérte, 
vagy felajánlották, és elfogadta, az egy nagyon jó döntést hozott, mert valójában ehhez anyagi 
erő nem kell, és ha ezt bárki is megnyeri, nem azt mondom, hogy mindenki meg fogja nyerni, 
de ha megnyeri bármelyik település is, az nagyon nagyot fog rajta nyerni. Mert azért a 
jelenlegi felderítést, és a jelenlegi bűnmegelőzést a technika segíti legjobban, ami a 
kamerarendszert jelenti. A kamerarendszerrel azért annyival vagyunk előnyösebb helyzetben, 
hogyha egy ilyen kerül kiépítésre, azért adott időszakokban tudunk ellenőrizni gépjárműveket, 
és ott, akiket ellenőrzés alá vontunk, azokat utána nyomon tudjuk követni, hogy milyen 
irányba távoztak egy adott településről, mennyi ideig tartózkodtak ott. Ezek nagyon fontos 
adatok lennének. Hála az égnek mondhatom azt, hogy Hegymagas területén azért olyan 
bűnelkövető nem él, nem tartózkodik itt olyan, aki notórius bűnelkövető lenne, vagy 
bűncselekményeket követne el, de sajnos, ami jobban irritálja az embereket, akik a vagyon 
elleni bűncselekményeket elkövető személyek túlnyomó többségében utazó bűnözőknek 
tekintjük, tehát nem itt élnek, hanem céltelepülésnek tekintik a települést és a területet. Ez 
mondhatom azt, hogy jellemző inkább tavasztól a késő őszi időszakig. Ez a 
legveszélyeztetettebb időszak. Azt is hozzá kell tennem, hogy maga a település lehet, hogy 
kicsi, de mind a programjai, mind pedig a területi elhelyezkedése ide vonzza az embereket, 
akik turisztikai szempontból kedvelik az ilyen helyeket, megjelennek, és az otthagyott, 
parkolóban hagyott gépjárműveiket az idősebb emberek azért elég hanyagul kezelik. Ez most 
szép, vagy nem szép, annyit változott a világ, hogy igenis a gépjárművekben nem lehet 
otthagyni laptopot, fényképezőgépet. Mert valaki három laptopot visz kirándulni a kocsiban, 
sokszor nem is értem, hogy minek, de még elő is hagyja, és csodálkozik, hogy feltörik. Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy ez a normális, de ebben az anyagias világban, amiben élünk, 
vannak olyan emberek, akik tisztában vannak három laptop értékével, és azzal is, hogy (Nem 
hallható tisztán a felvétel.), hát megpróbálom. Egyre több ilyen van a nehezebb 
életkörülmények miatt, akikkel legalábbis mi találkozunk. Ez igenis problémát jelent nekünk 
is, a falu lakósságának is, meg annak is, akinek betörik az ablakát. Ezért már a pünkösdi 
hétvégén megpróbáljuk a szórólapok osztását, amivel megpróbáljuk megelőzni ezeket a 
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cselekményeket, és felhívni az emberek figyelmét arra, hogy igenis őnekik is részeseknek kell 
lenni a megelőzésben, mert a legfontosabb tevékenység, amit végrehajthat az önkormányzat, a 
rendőrség, a polgárőrség, az a megelőzés. Ha nem hajtunk végre megelőző tevékenységet, 
vagy éppenséggel arra kisebb hangsúlyt fektetünk, akkor sokkal nagyobb tragédia történik. 
Mert elszaporodhatnak a betöréses lopások, a gépkocsi feltörések vagy egyéb 
bűncselekmények. Ez én úgy gondolom, hogy aggasztó lehet egy falu életében. Ezeket a 
cselekményeket én úgy gondolom, hogy jobb megelőzni, amit az elején mondtam, mint utána 
nyomozni. Mert a bűnmegelőzésnél nem történt meg az esemény, de viszont hogyha 
megtörténik, akkor kétesélyes egy adott cselekmény, mert sajnos vannak olyan 
sértettek…(nem hallható tisztán a felvétel.) Ezt azért elmondom, hogy Kisapátiban leparkolt 
egy hölgy, és nem tudta behatárolni, hogy mikor parkolt le. Tehát csak két órát tévedett, nem 
nagyon értettem, mert van térfigyelő rendszer, és az alapján az ő általa meghatározott 
időintervallumban nem történt semmi. Senki nem értette, hogy hogyan törték fel a kocsit, de ő 
váltig állította, hogy az már pedig úgy volt. Utána visszamentek még a kollégáim, 
visszatekerték a felvételt, és hát két órával előbb történt a bűncselekmény, és nagyon jól 
lehetett látni az elkövetőt, hála az égnek sikerült őt elfogni, és elszámolni vele. De hát a 
problémát az jelenti, amikor történik egy ilyen cselekmény, és nincs bizonyíték, se tanú, 
semmi nincsen. Azért hogyha ott a helyszínen nem hagy olyan nyomot, vagy nyomtöredéket, 
amiből tudjuk azonosítani, akkor nagyon nehéz lesz ennek az eredményes levezénylése egy 
adott nyomozásban. Én úgy gondolom, hogy ezért lenne szükség az együttgondolkodásra, és 
az együttdolgozásra… (Nem hallható tisztán a felvétel) már a lakosság, az ideérkezők, az 
önkormányzat és a polgárőrség. Az idei szezonban a készenléti rendőrség részéről érkezni 
fognak erősítő erők, akik a Badacsonytomaji Rendőrőrsön fognak szolgálatot ellátni, ami nem 
Badacsonytomaj területét érinti, hanem az Edericstől Révfülöpig terjedő szakaszt. Őket nem 
fogják úgy ismerni. Ha esetleg problémájuk van, akkor majd szólnak. Lehet, hogy vannak 
olyan dolgok, amik… hogy egy nap már harmadszor állítja meg ugyanazt az autót, akkor 
majd felhívjuk a figyelmüket, hogy erre azért figyeljenek oda, legyenek figyelmesebbek. 
Ilyen probléma lehetséges, de én kérnék mindenkit türelemre, meg arra, hogy ne tehernek 
vegyék, hogyha adott időszakban, vagy adott helyzetekben nagyobb rendőri jelenlétet látnak, 
mert úgy gondolom, hogy senkinek sem kell félni, ha nem csinál olyat, attól, hogy most több 
a rendőr. Több a rendőr, ugyanolyan rendőr, mint bárki, én nem tartom ezt rossznak. Tehát a 
nyári idegenforgalmi szezonban azért nagyobb létszámmal látunk el szolgálatot, és így bízom 
benne, hogy tudjuk ezt a bűncselekményadatot tartani. Hacsak nem érkezik egy párduc, ez lett 
a beceneve az utolsó sorozatbetörőnek, ő csinált 70 darabot itt a területünkön, mire sikerült 
megfogni. Úgyhogy elég sok borsot törtek az orrunk alá, üldöztük is éjjel-nappal, így sikerült 
elfognunk, de az a lényeg, hogy sikerült. Az az aggasztó, hogy egyre több ilyen párduc 
érkezik a területünkre, akik nagy kék nejlontáskával jönnek, aztán kószálnak, felmennek a 
hegyre, erre-arra, és lehet, hogy valamelyik úgy gondolja, hogy itt most tanyát ütök, aztán 
átmegyek abba, aztán abba, és ez óriási problémát jelenthet. Meg hát az, hogy a pinceingatlan 
tulajdonosoknak azért betörik az ajtaját, meg megesznek kettő konzervet, de azért venni kell 
egy 80 ezer forintos ajtót, az azért problémás. Mindentől függetlenül, ha az ember tudná, hogy 
be akarják törni az ajtómat, inkább ki akasztok két konzervet egy táskában. Ezeket a 
személyeket azért itt a kerékpárúton szűrjük, amelyikeket látjuk. Így az útba igazítást 
megkapják, így megvan a megfelelő iránymutatás, és hála az égnek nem itt telephelyeznek le, 
hanem vagy Keszthely irányába mennek, vagy fürgébben mennek Füredre. Hála az égnek 
valamelyest sikerült ezt kontrolálni. Én településközlekedés rendészeti helyzetét jónak 
értékelném, a mellékutak közlekedésrendészeti helyzete jó. Olyan különleges baleseti forrás 
úgy gondolom, hogy nincsen. Egyetlen egy baleseti gócpont van, ami szintén az utak 
szerkezetéből adódik, ez a nagy kanyar, legalábbis ott karamboloztam majdnem én is. 
Szerintem az a legproblémásabb jelen pillanatban. A mérések számát, mindig felmerül, 



 8

némely településen szaporítsuk a mérések számát. Ezt próbáljuk is, de sajnos a mérőműszer 
elromlott. De három-négy nap alatt megjavítják, nem azt jelenti, hogy nem lesz fél évig. Csak 
azért mondom, hogy per pillanat ilyen igényeket nem tudunk kielégíteni. A közlekedési 
bűncselekmények tekintetében a település igen jó helyzetben van, úgyhogy ez sem aggasztó. 
Igazgatásrendészeti tevékenység során a fegyverellenőrzéseket hajtjuk végre, aminél 
hiányosságot nem tapasztaltunk. Úgy gondolom, hogy így is nyugodt lehet mindenki a 
településen, mert nincsen ilyen téren sem probléma. És akkor, hogy rövid legyek, utolsóként 
meg szeretném köszönni az együttműködést jegyző asszonnyal, polgármester asszonnyal, 
polgárőrséggel, én úgy gondolom, hogy ezt a fajta együttműködést a jövőben is tudjuk 
folytatni, jobbá tenni. Nekem is muszáj jobbá tenni, mert úgy gondolom, hogy lehet, hogy 
többet kellene kimenni az irodából, de betemetnek a papírok, és nehéz szabadulni. Ezen is 
kellene majd javítani, de azon leszünk, hogy jobb legyen, és ennél jobbat érjünk el, a 
legrosszabb esetben próbáljuk szinten tartani ezt a fajta rendet. Köszönöm szépen a figyelmet. 
Amennyiben valakinek kérdése van, akkor én szívesen válaszolok.  
 
Sallee Barbara polgármester: Köszönöm szépen. Én szívesen átadom először képviselő-
társaimnak a szót, ha lenne kérdésük.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Csak hozzászólás, hogy a nyugdíjas klub is tartja a kapcsolatot 
Molnár Andrással, aki rendszeresen, évente két alkalommal, tavasszal és ősszel tart 
bűnmegelőzési előadást, melyre meghívjuk az egész község lakosságát. Sajnos nem olyan 
nagy létszámmal jönnek el, de ő is ugyanúgy hagy szóróanyagot, amit eljuttatunk, úgyhogy 
felhívjuk mi is a lakósság figyelmét a bűnmegelőzésre. Ha jó lesz a projektor, lehet, hogy le 
tudjuk vetíteni, amit adott anyagot, azzal is megpróbáljuk ismertté tenni, mert az látványos. 
 
Horváth József rendőr százados: Jó az a DVD anyag, tanulságos, mert pont a sértettek 
mesélik el a történeteiket. Nem olyan, mint ha én elmondom. Amikor az ember belenéz abba 
a videóba, azért teljesen más. Az, amikor egy idős néni meséli el, hogy így történt, úgy 
történt, az talán jobban elgondolkodtatja az időseket, hogy én velem is megtörténhet ez.  
 
Sallee Barbara polgármester: Sőt, már meg is történt Hegymagason… 
 
Gyurka Miklósné képviselő: De elfogták szerencsére. 
 
Horváth József rendőr százados: Rövid kitérőt mondok még. Nyirádon 300 ezer forintot 
vittek el a nénitől, úgyhogy 20 ezres címletekben, és minden címlet számát felírták. Na most 
tizenötször kellett bemenni a néninek, és kihozni a másik 20 ezrest, hogy felírják a számát, 
hogy ezt küldte az önkormányzat, tehát valami hasonló volt, és tizenötször ment be. Most nem 
akarok senkit bántani, de az, hogy tizenötször megyek be azért, hogy felírjanak egy 20 ezres 
számot, hogy azt küldte az önkormányzat. Persze egy olyan férfi jött, akit sose láttam az 
önkormányzatnál, még a faluban sem, és nem tűnik fel, pedig nem is volt beteg néni. Nem 
volt károsodott szellemileg. A hiszékenység. Én azt mondtam, hogy a legnagyobb probléma a 
nyugdíjasok körében a hiszékenység, nem így nőttek fel, teljesen más világban éltek, a 
bizalmat megelőlegezik mindenkinek, amit már nem szabadna. Nem szép, amit mondok, de 
nem szabadna.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Az András is erre hívta fel a figyelmet, főleg az idős korúak 
sérelmére elkövetett bűncselekményekre.  
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Horváth József rendőr százados: Ők a legveszélyeztetettebbek. Most azt mondom, 
besurrannak hozzám, ellopják a bukszámat, meg az irataimat. Azt mondom, az ember mérges 
ilyenkor, de lenyelem a békát, stb., de én súlyosabbnak tartom azt, amikor egy idős néni 
összerakja a pár ezer forintját, azért, hogy őt eltemessék, és akkor valaki az összes utolsó 
forintját ellopja egy olyan ócska trükkel, a jóhiszeműségét kihasználja. Ez azt mondom, ez az 
egyik legaljasabb bűncselekmény. Most beszélhetünk az összes többiről, az hogy orrba 
vernek, az egy dolog. De ez a legaljasabb. És ezért van szükség a sok előadásra, mert ezzel 
lehetne megelőzni. Igaz, Mindszentkállán tartottunk hétfőn, kedden megjött a faárus, 
leöntötték a fát, behívták a bácsit, amit elmondtunk az megtörtént, aztán a bácsinak elvitték 
400 ezer forintját. Azt mondja, nem gondoltam. Elővette a fürdőből a dobozt, kinyitotta, 
abban volt a 400 ezer forintja, behívták a konyhába, itt kell aláírni a papírokat, becsukták a 
konyhaajtót, másik kettő meg kivette a pénzt, és elmentek, aztán a bácsi megkönnyebbült 
ezzel. De azt se tudta megmondani, hogy hányan voltak, milyen autó volt. Aztán ebből 
induljunk el, hogy meglegyen a bácsinak a 400 ezer forintja. Nagyon sokan azt mondják, 
hogy kapnak egy határozatot, és nem foglalkoztak az ügyével, de valójában mikor ilyen 
ügyekbe telefonon kell adatokat kérni, nem is hinnék el, hogy valamikor 1000 hívást kell 
intézni. Tehát rengeteg háttérmunka van mögötte, de eredménye meg semmi a végén. Nagyon 
nehéz összefésülni úgy, hogy eredménye legyen. Ezért fontos a rendszám, a rendszámtöredék. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én egy dolgot hadd fűzzek hozzá. Az én tapasztalatom még 
ezzel kapcsolatban az, hogy a folyamatos kapcsolattartás nagyon fontos az idősekkel, hiszen 
az, hogy ő tizenötször bemegy….  (Nem hallható tisztán a felvétel.), lehet lélektanilag azzal is 
összefügg, hogy ő örül, hogy valaki ott van, valaki beszélget vele. Tehát van egy élő 
kapcsolata. Én ezért örültem, hogy például idén harmadik éve tudtuk ezt a napi szinten 
kapcsolattartást megszervezni egy közfoglalkoztatottal négy hónapon keresztül, akinek ez volt 
a napi dolga, hogy az összes időshöz napi szinten bemenni, mi kell, hogy kell, hogyan… 
Ugye a falugondnok is tartja a kapcsolatot. De őneki azért más dolga is van. De ez a személy 
ezt csinálta egész nap, és ha kellett, hóban, és ha kellett havat lapátolt, de ha kellett, csak ott 
volt, és elbeszélgetett velük. Úgyhogy én ezt nagyon jónak tartom. Remélem ez továbbra is 
megy. Ez ugye azt feltételezi, hogy olyan ember legyen a közfoglalkoztatottak között, aki erre 
alkalmas, akiben megbízik a falu. Ez teljesen egyértelmű. Az első szavam a beszámolóhoz 
viszont a köszönetem mindenki felé, aki a megelőzésben, a felderítésben bármilyen szinten 
segít itt a faluban. Azért egy-két pontot hozzátennék röviden. Közlekedésbiztonság, szerintem 
itt a Kultúrházhoz vezető úton zebra hiányossága egy óriási veszély. Nekem van egy 
fényképem 2012-ből, amikor egy piros kis Audi itt átfordult és többszörösen átgurulva ment 
az árokba, az pont ott történt. Úgyhogy ha Önök, ezt minden évben elmondom, tudnak 
nekünk abban segíteni, hogy a közútkezelő felismerje, mert ez nem a mi hatáskörünk, akkor 
ide mi szeretnénk egy zebrát, ha törik, ha szakad valahogy. Ugye jönnek a gyerekek az 
iskolából, leszállnak a buszról, egyszerűen a két falurészt úgy köti össze, hogy nagyon 
balesetveszélyes. Most a testület erre megszavazta a keretet, hogy még egy tükröt el fogunk 
tudni helyezni, folyamatban van ennek a beszerzése. A Széchenyi úton, ahol feljövünk, ott 
lesz a másik tükör. Ennek én nagyon örülök. Hiszen én már itt is macskaszemek meg a tükör 
hatását látom. Viszont még mindig 90-nel vágtatnak át a falun, úgyhogy a tükör tényleg 
segíthet. Azért még ismételten a cross-motorosokra is felhívom a figyelmüket. Tegnap is 
felment tudom kicsoda, nem szeretném most nyilvánosan jegyzőkönyvbe mondani, Raposka 
felől jön. Minden évben megéljük, hogy ő és társai az esti órákban fel a hegyre cross-
motorral, szeli a hegyet össze-vissza. Fel szeretném ezt a kérdést elvileg tenni, hogy tényleg 
nem lehet ez ellen valamit tenni, hiszen tudjuk kicsoda, ülés után szívesen megmondom kire 
gondolok, kifejezett gyanúm van. Mert ha ez megint elkezdődik az idényben, akkor ő vonzza 
a többit. Tehát ennek ez a rossz oldala. Lehet, hogy még a természet is egyet kibírna, mi is 
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lenyeljük, hogy folyamatosan berreg, de vonzza a többit. És akkor azt hiszik, hogy a Szent 
György-hegy szabad préda, mert ők odamennek, ahol nem történik semmi. Még 
bejelenteném, hogy igen, a nyugdíjas fórumok megtartásra kerültek, és a következő évi 
általános fórumra meg a június 10-ei időpontot jelöltük. Várjuk erre a választ, hogy akkor 
létre jön-e?  
 
Horváth József rendőr százados: Én reagálnék is akkor a zebrára. A zebra kérdését a 
közútkezelő dönti el, mert úgy kell megfelelni az én ismereteim szerint, hogy mindkét oldalról 
járdacsatlakozásnak kell lennie. Továbbá a járdacsatlakozáson felül megvan, hogy milyen 
extra világításnak kell lennie az adott területnek este, hogy sűrűbben kell oszlopoknak lenni, 
meg erősebben kell világítani a fénynek. Ennek a kivitelezését az önkormányzatnak kell 
állnia. És ebben közlekedési bejárást lehet kezdeményezni, a közútkezelő irányába kell 
megtenni.  
 
Sallee Barbara polgármester: Megtettük három évvel ezelőtt, a tervek előkészületben 
vannak, nekünk jelenleg nincsenek erre anyagi fedezeteink, de itt volt a tervező, végignézte, 
hogy hol lenne akkor a járda, hol lennének ezek a fények, tehát mi ezzel tisztában vagyunk. 
Én arra gondoltam inkább, hogy szerintem, lehetne nyomást gyakorolni, tehát ne várjuk meg 
míg tényleg egy baleset történik. Mert a közútkezelőnek viszont a közútkezelői részt vállalni 
kell. Ő meg ezt nem vállalja. Én értem, hogy az önkormányzatnak kell a többit hozzátenni, én 
akkor tudom ezt a testület elé vinni, jóhiszemmel előterjeszteni, hogyha a közútkezelő azt 
mondja, hogy most ide csinálunk egy zebrát, és tessék még ez most még akkor plusz ennyibe 
fog kerülni. Akkor a testület ebbe fog lépni, akár pályázatban, amint a közútkezelő ezt 
megmondja, és ezt a hajlandóságot most még nem látjuk, mert ők úgy érvelnek, hogy mérjük 
fel, hogy hol hány baleset van, és én meg azt mondom, hogy előzzük meg.  
 
Horváth József rendőr százados: A megelőzés lenne a legfontosabb, de mi a közútkezelőre 
nem tudunk nyomást gyakorolni.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ez nagy kár. Én ezt azért fejezem ki mindig, ahol tudom, mert 
(Nem hallható tisztán a felvétel.), és ez azért visszacsatolódik, akár megy egy egyeztetés, ja 
igen, ott van Hegymagas, ott van ez a kis tüske, hogy gondoljanak ránk, és sosem lehet tudni, 
hogy mikor nyitnak meg. Most például beszélek itt a fejlesztési tervekről, pályázati pénzekről, 
hátha megnyitnak egy ilyen kiskaput, (Nem hallható tisztán a felvétel.)  
 
Horváth József rendőr százados: A cross-motorosokhoz. Ez egy olyan probléma, ha őszinte 
akarok lenni, olyan alkalmas autónk nincs, amivel cross-motorost megfogjuk. De minden 
további nélkül, amennyiben van rá lehetőség, akkor ellenőrzés alá fogják venni. Ezt a 16-tól 
18 óráig, ezt felírtam ide magamnak, aztán megbeszélem én a lehetőségeket, hogy hogyan 
tudnánk ezt megoldani.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Nekem lenne még egy. A hegymagasi embereket érintheti. 
Lehet, hogy már jelezték a rendőrség fele, hogy ezek az erdélyi árusok, amikor vége van a 
piacnak, piaci napokon ott az áruház környékén árulnak Tapolcán és zaklatják az embereket, 
hogy vegyenek tőlük. Láttam hegymagasi embereket is, hogy el akartak nekik adni, 
leállítanak, erőszakoskodnak.  
 
Horváth József rendőr százados: Terhes már az árusítási módszere igazából. 
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Gyurka Miklósné képviselő: Már menekülnek előlük az emberek. Én most csak arra 
jeleznék, hogy esetleg ha van lehetőség néha egy-egy rendőr jelenléte biztos visszaszoríthatná 
ezeket. 
 
Horváth József rendőr százados: Minden alkalommal megbüntetünk egyet, vagy kettőt. 
Nem is kis összegre.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Gondoltam, hogy tudnak róla már, és foglalkoznak is vele.  
Horváth József rendőr százados: Ez is olyan probléma, hogy megbüntetjük őket, aztán 
tudomásul veszik.  
 
Sallee Barbara polgármester: Észrevehető volt a devecseri vörösiszap katasztrófa után, 
hogy hogyan változott meg Tapolca városképe. Egyúttal a lomi-piacok kinyitása is ezt 
segítette. Ezt én már többször jeleztem városvezetésnél, kistérségi üléseken, tehát ez ellen 
működik a városkép ellen, a közbiztonság ellen. Maga, ahol a lomi-piac van, ott akkor lehet 
akár lopott árut is eladni, annak van egy kelete, még akkor szép területen is történik. Attraktív 
is. Csak ennek olyan vonzata van, amit szerintem Önök jobban tudnak, mint én. De ez 
megfigyelhető volt, és ha az ember sétál Tapolcán, más mint 6 évvel ezelőtt Tapolcán sétálni. 
Teljesen más lett a helyzet. Nagyon szépen köszönöm a beszámolót. Varga Józsefnek volt 
még egy kérdése.  
 
Varga József képviselő: Nem kérdés, nekem is észrevétel a segéderővel kapcsolatban, akik 
érkezni fognak. Volt már ilyen szerintem évekkel ezelőtt is. Nekem egy tapasztalatom volt 
velük, hogy a helyismeret óriási nagy problémát jelent, ugye hogy ők nem itteni lakosok, és 
nincs mindig velük olyan kolléga, aki ismeri a helyet. Azért valamilyen szinten legalább a 
hegyeket ismerjék, hogy melyik hegy melyik. Az a jobbik eset, hogy olyantól meg tudják 
kérdezni, aki tudja, mert ha küldés van, nem biztos, hogy időben érnek. Tudom, hogy 
mindenki mellé nem lehet még egy kollégát adni, aki ismeri a helyet, hiszen pont ezért van az 
egész, hogy őket is egy kicsit tehermentesítsék. A cross-motorról meg annyi, hogy ha halkabb 
lenne a kipufogója, lehet, hogy nem is hallatszódna. Az is lehet, hogy szabályosan közlekedik, 
ezt ugye mi nem tudjuk megállapítani. Az nincs kitéve a hegyre, hogy cross-motorral nem 
lehet felmenni. Ha megfelel a közlekedési szabályoknak… 
 
Horváth József rendőr százados: Van olyan Enduro, ami megfelelhet, de a probléma az, 
hogy nem mindegy, hogy milyen területen motorozik, mert ha védett területen megy, akkor 
nem mehet le az útról. Ha lemegy az útról a védett területen, vagy fokozottan védett területen, 
akkor onnantól kezdve már szabálysértést követ el. De nem biztos, hogy csak szabálysértést 
követ el ezzel, attól függ, hogy milyen olyan védett értékek találhatóak az adott területen. 
Ezen kívül, hogyha ő ott most ugratgat, azt sem tudom, hogyha például úgy terheli magát a 
környezetet, akkor lehet, hogy a nemzeti park nagyon súlyos bírságokat kiszabhat.  
 
Sallee Barbara polgármester: Nemcsak lehet, ő már rajta van a nemzeti park honlapján is.  
 
Varga József képviselő: Nem gondolom, hogy nem az úton megy. A hegyen csak út van. 
 
Sallee Barbara polgármester: A hegyen nem. Azok árkok, mélyutak. Nem is igazán út. 
Értem az út érvet, de ezek nem is igazán utak.  
 
Horváth József rendőr százados: De hogyha azon megy, azzal nem tud semmit csinálni 
senki. Azzal nem lehet mit kezdeni, hogyha úgy megy, hogy a motorkerékpár mondjuk a 
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közlekedési feltételeknek megfelel. Ha nagymotor, akkor forgalomba van helyezve…Tehát 
hogyha minden feltételnek megfelel, akkor valójában nem követ el semmit, csak akkor 
hogyha letér az útról. Most az utak alatt azt értem, hogy az autók által használt út is 
odatartozik, mindegy, hogy földút, vagy nem földút.  
 
Sallee Barbara polgármester: Csakhogy félreértés ne legyen, elnézést. Én kijelölt 
turistautakról beszélek, ahol biztos, hogy sem autókat, sem motorokat nem engednek.  
Horváth József rendőr százados: Gyalogos utaknál nem lehet. Az a része, hogyha úgy van, 
hogy forgalomba van helyezve a motor, mindentől függetlenül azon a részen nem motorozhat. 
Védett természeti területen nem lehet még sima motorral sem, semmivel sem. Ha nagyon 
sarkosan vesszük, akkor ha megvan a túraútvonal, és megvan az a szakasz, és ha én lemegyek, 
és letaposom a gyopárt, akkor is ugyanúgy megbüntethető vagyok.  
 
Sallee Barbara polgármester: Így van. Nagyon szépen köszönöm a reakciót. Kérdés még? 
Aki ezt a beszámolót el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 3 igennel elfogadtuk. 
És még egyszer szívből köszönöm minden munkájukat.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
57/2014. (V. 30.) Kt számú 
    H a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő Testülete a 
Tapolcai Rendőrkapitányság 2013. évi Hegymagas község 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről, szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 
 
2. 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése 
 
Sallee Barbara polgármester: A 2. napirendi pont a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátása, és ezen ellátás értékelése. Szeretettel köszöntöm Kertészné Zsuzsát és 
nagyon köszönöm, hogy ezt összeállítottad nekünk, segítettél ebben. Szeretném megkérdezni, 
hogy van-e kérdés ehhez? Az anyag kiosztásra került. Én ilyenkor azt értékelem nagyon, hogy 
tényleg egy összefoglalóban láthatjuk szám szerint is, tehát összegszerűen, személyi 
számokkal bővítve, meg hát tartalmilag. Ez egy szép hármas egység, hogy mi történt 2013-
ban, ebben a témakörben. Egy az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatról van szó. 
Ezért is kötelező a beszámoló. Kérdések? Ha nincsenek kérdések, akkor itt is köszönet 
részemről az első szó mindenkinek, aki ebben bármilyen szinten részt vett, értem ezt itt 
helyben is, de például a kistérségi társulásokban is, közös önkormányzati hivatalnál is, és 
minden külsőleg is bevont szakértő, aki ezt így segíti. Kiemelt olyan esemény, most én is 
hadd mondjak statisztikát, csak saját tapasztalatból, hogy ugyanúgy mint ezt Horváth úr 
elmondta, itt is én érzem, hogy az előnytelen, rossz ügyek száma csökkent. Ezt ugye érezzük 
itt a hivatalban is, hogy vagy megoldásra kerülnek ezek a már hosszan húzódó témák, és 
szerencsére úgy robbanásszerűen nem adódnak újak. És én remélem, hogy ez így marad. 
Amennyiben ezt a beszámolót el tudjuk fogadni, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezzük. 3 
igennel meghoztuk. Még egyszer nagyon szépen köszönjük.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
58/2014. (V. 30.) Kt számú 
    H a t á r o z a t o t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
3. Előirányzat módosítás Bio-kazán program keretében foglalkoztatottak bérköltségével 
kapcsolatban  
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor egy kiegészített napirendi ponthoz érnénk. Ez a bio-
kazánnal kapcsolatos előterjesztésem. Én emlékeztetném a testületi tagokat arra, hogy nekünk 
ezt a bio-kazánt működtetnünk kell, illetőleg amikor nem fűtünk, a felkészülés ideje. Tehát az 
általunk mobilizált gazdák, háztulajdonosok, portatulajdonosok, bárki, aki ebben 
tevékenykedik, által nekünk adományozott anyag összegyűjtése, szárítása, szakszerű tárolása, 
leaprítása. Ez egy folyamatos munka. Az egész pályázat úgy indult, hogy ez folyamatosan két 
embernek munkát nyújt. Mi történt eddig? Amikor a pályázatot az önkormányzat elnyerte, 
akkor egyúttal a kormány egy egész évre fizette ezt a két fő alkalmazottat. Mindent, ami ezzel 
kapcsolatos volt. Sőt eszközöket is nagyon nagylelkűen. Ezt a lehetőséget a kormány plusz 4 
hónappal meghosszabbította, mind a két foglalkoztatott elvállalta ezt a hosszabbítást, és plusz 
4 hónapig itt voltak nálunk, és ez lejárt április végén. És akkor én úgy döntöttem, saját 
hatáskörömben, egy mondatot még ide kell fűznöm. Mivel a költségvetésben ez úgy került 
bele, és ezt elő is terjesztettem akkor, el is mondtam a képviselő-testületnek, hogy 
természetesen megpróbálunk először közfoglalkoztatottat lehívni. Na, most én megvártam az 
április utánt, április vége felé a következő közfoglalkoztatott kiírást, ezt saját hatáskörömben 
megtettem, hogy várjuk meg, hogy a munkaügyi hivatal kiket tud nekünk kiközvetíteni. Arra 
nincs alkalmam, hogy ezeket a neveket nyilvánosan beolvassam. De a következő a helyzet. 
Azt a listát, amit mi megkaptunk, először is nem volt aktuális, mert már többen a listáról, akik 
még rajta voltak, már elmentek máshova. Konkrétan például a vízügyhöz. Ezt nekünk előtte 
nagyon korrektül be is jelentették. Elmondták, ők a vízügyhöz fognak menni, velük ne 
számoljunk. Most férfiemberekről beszélek elsősorban, mert zöldterület gondozónknak 
kértük, segítség kell, szerintem ezzel mindenki egyet tud érteni. A többi férfi, aki a listán 
található, azokat vagy már korábban, vagy most megkérdeztük, hogy ezt elvállalnák-e, és 
nem. Tehát van például olyan, hadd ne mondjak neveket, aki évek óta rajta van a listán, és 
soha nem vállalt el még ilyen munkát. Nem azért van ezen a listán, van ott nyilván tartva, 
hogy ő tényleg ezzel a lehetőséggel szeretne élni, valami más oka, indoka van, hogy ő rajta 
van. De nem ragadja meg ezeket a lehetőségeket. Ezt ugye mi már kitapasztaltuk, hiszen a mi 
érvünk, hogy mindig új embereket próbálunk meg lehívni, hogy mindenki bekerüljön ebbe a 
körforgásba. A másik érvünk, hogy portánként egy személy lehessen, hogy azért egy portát 
segítsen eltartani anyagilag. Meg hogy milyen teljesítményt mutatott itt fel. Ha jól dolgozott, 
akkor szívesen visszahívjuk legközelebb, ilyen sorrendben megy. Ez ugye mindig nagyon 
pontosan után követhető. Jelenleg két hölgyet le tudtunk hívni, plusz most még egy 
harmadikat, aki most jön jövő héttől, de férfiember nincs. És most lenne nekem az a kérésem, 
hogy az a B terv valósuljon meg, amit én már a költségvetés-tárgyalásánál is már 
előterjesztettem, hogy alkalmazzunk valakit, vagy valakiket. Itt három hónapot javasolnék, de 
lehet az akár rövidebb is, hogy ezt a problémát átmenetileg megoldjuk. Azért javasoltam a 
három hónapot, mert a következő turnust, tehát megint kiírják a közfoglalkoztatottakat, ott 
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ugye megint remélhető, hogy olyan akad közöttük, akiket tudunk alkalmazni, körülbelül 2,5 
hónap múlva várható ismét. Én feladtam egy hirdetést a zöld újságban körülbelül 1,5-2 hete, 
hogy egyszerűen megnézzem, hogy van-e merítés. Tehát van-e egyáltalán ember. Ez olyan 2 
ezer forintba került, ez nem a világ vége. De tényleg vannak jelentkezők. És én már 
választottam is, ezt bevallom őszintén, egy hegymagasit, meg egy raposkait, akik szóba 
jöhetnének. Itt meg az az elv működik, hogy meglegyen az a papírja, amit mi kérünk tőle, és 
közel legyen. Tehát nem látom óriási értelmét, hogy most mindennap Nemesgulácsról jöjjön, 
ha van közelebbi. Ha nincs, akkor megint diszkutálható a dolog.  
Elsősorban hadd tegyem fel ezt a kérdést kedves képviselő-társaimnak. Elvileg tudunk-e erről 
tárgyalni, hogy átcsoportosítunk egy összeget a költségvetésből? Én ugye ezt 75 ezer forintig 
megtehetném, de ez meghaladja ezt az összeget. Itt vennénk elő azt, amit jegyző asszony, 
illetve Illésné Ági előkészített. Nézzük a felső részt. Bio-kazán programhoz tervezett 
közfoglalkoztatási költségek. Itt ugye arról beszélünk, ha tényleg ezt 7 hónapra mi 
felvennénk. Itt ugye feltűnik, hogy bevétel, kiadás ugyanannyi. Tehát ezt az állam 
finanszírozná. Most ugye vannak olyan programok, ahol csak 90%-ot finanszíroz, ezért van 
betervezve egy költségkeret nálunk. A nem közfoglalkoztatási kiadásnál fel van tüntetve, 
hogy 1 fő 8 órás bérköltsége 3 hónapra az mennyire jönne ki, és 1 fő 4 órás, hogy akkor ezt 
meg is felezzük. Először elvi döntést szeretnék, megmondom miért. Ha elvileg ezt nem 
támogatja a testület, akkor hiába diszkutálunk ide-oda számokkal, meg bármi, akkor 
következő a helyzet. Akkor zöldterület gondozónk most a következő 2 hónapban ezt a 
feladatot teljesen egyedül látja el, mert egyszerűen nincs rá olyan ember, aki ebben tudna 
segíteni neki. Ez nem azt jelenti, hogy az alkalmazott hölgyek nem tudnak segíteni felrakodni 
egy utánfutóra, nem tudnának ők is egy ilyen tologatós fűnyírót eltolni, de azt a férfi munkát, 
ami itt 8 m2 km-re kell, hát kérdezze meg bárki a zöldterület gondozónkat, és ő tud erre 
válaszolni, hogy ez mit jelent. Napi 8 órában damilozni… Tehát ez előtt a helyzet előtt állunk. 
Én hadd tegyem fel először ezt a kérdést első körben, hogy a testület mit gondol, tudjuk-e ezt 
elvben tárgyalni, tudunk-e esetleg ma erről döntést is hozni? Mi a képviselő-testület 
véleménye? Én ezekkel az előkészületekkel tudom ezt az ügyet segíteni. Ez az, amit én a 
háttérben meg tudtam ennek érdekében tenni, hogy ez gördülékenyen mehessen. 
 
Varga József képviselő: A véleményem az, hogy férfierő kell. Ebbe azt gondolom, 
mindenképpen egyetértünk, mert sok a munka, már késésben is vagyunk vele. Viszont 
gondolkodtam, persze az az ő döntése lesz, aki eljön esetleg, ha 3 hónapot döntünk, vagy 
tovább, vagy kevesebb időre, most teljesen mindegy, hogy most az az ember, aki ennek a 
feltételnek megfelelt, amit a hirdetésben feladtál, nincs bent a közfoglalkoztatási listában, és 3 
hónapra, akkor valószínűleg dolgozik valahol, akkor 3 hónapra otthagyná a munkáját egy 
határozott idejű szerződésre? Én ezt nagyon kétlem. Én se hagynám ott. De én azt gondolom, 
nem tudom pontosan mennyi pénzünk van, vagy mennyit tudunk átcsoportosítani, de én ezt a 
3 hónapot, én ezt azért attól függetlenül kevesellem. Most ha így lenne, ahogy leírtátok, hogy 
2 fő lenne foglalkoztatva… Vagy csak 1 fő lenne foglalkoztatva? Vagy ezek csak ilyen 
esetleges dolgok? Tehát most itt van az, hogy mondjuk 1 fő 8 órás bérköltsége 3 hónapra, 
ugye ez 386.715 Ft… Te most abban gondolkodtál, hogy 1 fő, vagy pedig úgy, hogy 1 fő 8 
órás, és 1 fő 4 órás?  
 
Sallee Barbara polgármester: Én az utóbbiban gondolkodtam, hogy 1 fő 8 órás, 1 fő 4 órás, 
de ez teljesen képlékeny. Tehát én itt rugalmas vagyok ebben is. Én abban is rugalmas 
vagyok, ha azt mondjuk, hogy most alkalmazzunk 2 hónapra. Én, akivel leültem tárgyalni, 
erről beszélni, tehát aki jelentkezett nálunk, elmondtam, hogy ez egy meghatározott idejű 
munka lenne. Most, hogy a kérdésedre is kitérjek, válaszoljak rá, például az a konkrét ember, 
akire én gondolnék, ő jelenleg egy részállásban foglalkoztatott, akinek ezt az állását most a 



 15

felesége vállalná át. Tehát ő most teljesen szabad. Most itt az a helyzet, hogy mi lejárhatjuk 
azt, hogy menjen el munkanélkülinek, de amire bekerül a rendszerbe, de nem tudok ilyenbe 
gondolkodni. Tehát most ez az ő élethelyzete, hogy most napi néhány órában alkalmazott egy 
térségbeli cég által. Ezt az alkalmazást a felesége venné át, és ő úgymond így felszabadulna. 
Nagyon sok ilyen tapasztalata van, raposkai, nagyon sok helyen végzett már ilyen munkát. 
Minden szükséges papírja megvan. Tehát fűrészelni tud, traktort vezetni tud. (Nem hallható 
tisztán a felvétel.)) a papírokat, amik megvannak, lehet, hogy tudjátok is, hogy kiről van szó. 
Ő lenne az egyik. A másik ő meg csak 4 órában tudna jönni. Ő egy hegymagasi lakos, akinek 
meg van egy teljes más munkaviszonya, állása. Csak ez az állás rugalmas időben van. Tehát 
úgy, hogy nem 8 órát dolgozik egy nap, hanem van olyan, hogy 2-3 napra tud elmenni 
dolgozni. Mi úgy beszéltük ezt vele meg, hogyha ő tényleg szóba jöhetne és ilyen 4 órás is 
lehetne, akkor ő 1 hónapra megkapja a beosztását, és akkor mi látnánk, hogy melyik napokon 
4-4 órára így rá tudnánk állítani egy-egy területre, tessék itt van, most ezt csináld meg. 
Szerintem a zöldterület gondozónak ez is egy nagy segítség lenne. Én azért érvelnék emellett, 
mert ő meg hegymagasi. Tehát ugye az mindig egy érv, hogy hegymagasi lakosnak tudjunk 
munkát adni. Szerintem ez egy nagyon-nagy érv. Tehát ez a két lehetőség van. De mondom, 
minden variáció lehetséges. Lehetséges az is, hogy azt mondjuk, hogy most csak 1 fő 8 órás, 
az is lehetséges, hogy mind a kettő, az is lehetséges, hogy most csak 2 hónapra, bármikor 
megosztom ezeket a számokat, ha egyszer ezt már kiszámolta nekünk Illésné Ági, akkor mi 
már ezt tudjuk osztani, szorozni. Azért próbáltam először azt javasolni, hogy próbáljunk meg 
először elvileg dönteni, hogy ezt szeretnénk-e, és akkor megtalálnánk az utat, hogy miként.  
 
Varga József képviselő: Ember mindenképpen kell. Én nem ebben gondolkodtam, 
megmondom őszintén, amikor megláttam a hirdetést. Én abban gondolkodtam, hogy talán 
éves állásban tudunk valakit foglalkoztatni inkább. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én ebben is partner vagyok. 
 
Varga József képviselő: Mint hogy itt minden másnap táppénzre menjen a 
közfoglalkoztatott. Én azt gondolom, hogy egy éves állásban a munkahelyét mindenki sokkal 
jobban megbecsüli, a munkáját sokkal jobban végzi, mint az, aki majd vagy lesz 
foglalkoztatva, vagy nem, meg majd ennyit kapok, meg annyit kapok… De ugye én annak 
nem tudtam az anyagi hátterét, hogy egyáltalán nekünk a költségvetésünkbe mondjuk durván 
a hátralévő időszakra belefér-e az egy zöldterület gondozó mellé.  
 
Sallee Barbara polgármester: Belefér. Akkor másra kevesebbet kell költeni. Ennyi. A 
volumenbe belefér, csak akkor meg kell gondolnunk… 
 
Varga József képviselő: Mert ugye a mi zöldterület gondozónknak októberben is esetleg el 
kellhet menni szabadságra, és nyilván akkor is van munka. Tehát én az emberi oldalát is 
nézem, hogy egyrészt nem bír a munkával, másrészt ő is ember, neki is lehetnek problémái, 
neki is jár a szabadság, tehát mindenképpen kell egy ember mellé, aki szinte ugyanazt a 
munkát teljes mértékben el tudja végezni, mint ő. Ha ketten vannak, akkor nyilván többre 
mennek, ha egyik esetleg szabadságra menne, vagy bármi, akkor még mindig ott van. Én 
ebben gondolkodtam. Én azért mondtam, hogy én a 3 hónapot kevesellem kicsit. Én inkább 
többre, ha megvan rá a keretünk. 
 
Sallee Barbara polgármester: Picit kitérve még az előbbire, ugyanezzel érveltem itt a 
hivatalsegédünkkel kapcsolatban. Tehát őneki is ugyanúgy jár a szabadság, stb, viszont három 
hétre nem tudjuk bezárni a hivatalt, mármint értem ez alatt, ha itt nincs egy folyamatos 



 16

munkaütem, akkor nagyon nehéz visszatalálni abba is. Én ezért javasoltam két éven keresztül 
az 50%-os asszisztens alkalmazását, mert az pont ezt is tudta volna segíteni. Hogyha abba 
gondolkodunk, hogy egész évben, most a zöldterület gondozóra visszatérve, akkor én azt 
javasolnám, hogy egyszer egy munkavállalóval ki kellene ezt próbálni, hogy ez hogy 
működik, mondjuk akkor 2-3 hónapig. Én ebbe amúgy is, én ezt már így kommunikáltam 
mindenki felé, minimum 2 hét próbaidőt beletennék, ez természetes. De ezt akkor akár 
értékelhetjük 3 hónap után, és ha úgy gondoljuk, hogy az illető megfelel, akkor adhatunk neki 
tovább szerződést is, és munkát. Látva akkor is, most csak előre nézek, most van tehát június, 
július, augusztus, tehát augusztus vége felé, majdnem hogy szeptemberbe fordulunk, látjuk, 
mennyi pénzünk van. Ne felejtsük, mi azért kötelezettségeket is vállaltunk magunkra. 
Emlékeztetek itt a szennyvíz tételre. Van más tétel is. Jöhet váratlan kiadás, ezeket ne vesszük 
szem elől. Próbálunk nagyon élesen gazdálkodni, de én még reálisan ezt nem látom, hogy 
egész évben fel tudnánk vállalni. Én azért bátorkodom ezt így előterjeszteni, mert a nyáron 
történik az a zöldterület gondozás volumenbe, amihez tényleg férfi munkaerő kell napi 8 
órában, én ezt merem állítani 3 év tapasztalat után. Ezt zöldterület gondozónk is alátámasztja. 
Akkor gondolkozzunk abban, hogy egy vagy két ember, gondolkozzunk abban, hogy 50% 
vagy 100%, és gondolkozzunk abban, hogy 2 vagy 3 hónap. Minimum 2 hónapot 
mindenképpen javasolnék, mert értelmetlen ezt csak 1 hónapig pörgetni. Ott, ha csak két 
hónapig valósulna meg ez az egész, legfeljebb egy olyan 1,5-2 hetes időbe futunk bele, 
amikor újra kidobja a munkaügyi hivatal a listát, hogy ki van rajta. Nem mintha optimista 
lennék, hogy akkor változna a helyzet. De legalább akkor ott van egy újraértékelési pont.  
 
Varga József képviselő: És ebben a mostani listában egyetlen egy olyan férfierő sem volt, aki 
legalább egy segédmunkára alkalmas? 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem hogy nem alkalmas, vagy elmegy máshova, vagy nem 
szeretne munkát vállalni. 
 
Varga József képviselő: És ők ezt visszautasíthatják?  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó kérdés. A következő történt. Mi ezt a következőképpen 
szoktuk csinálni, tényleg emberbaráti megközelítésből. Akit alkalmasnak találunk, vagy ugye 
amit elmondtam, van keretfeltétel, hogy ugye portáknak szeretnénk segíteni, azokat próbáljuk 
meg segíteni, akik még nem voltak ilyen alkalmazásban, fel szoktuk őket hívni, hogy vállalja-
e. Ha mi egyszerűen őt lehívjuk, mert ezt megtehetjük, ő kikapja az értesítést, és ő elutasítja, 
akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül. Ezt mi nem kívánjuk senkinek. Most mégis lehet 
olyan oka, hogy elutasítja, most hadd ne mondjak jegyzőkönyvbe neveket, de szerintem a 
listából látszott, akiket felhívtunk, most másképp fogalmazva, miért hozzam én őt olyan 
helyzetbe, hogy folyamatosan (Nem hallható tisztán a felvétel.), megtehetném, csak neki 
biztos nem okoznék ezzel örömet. Lehet, hogy csak nehézséget. Most nekem ez nem 
érdekem, hogy annak a családnak például nehézséget okozzak azzal, hogy egy ilyen 
visszautasítással kellemetlen helyzetbe hozzam. Meg miért kényszeríteném én őt arra, hogy 
idejöjjön dolgozni? Akárhogy keménykednék ilyen ügyben, a férfi problémánkat ilyen szinten 
nem oldaná meg. Láttátok a listát…  
 
Varga József képviselő: Jó, a 3 hónap szerintem minimum, egy 8 órás mindenképpen 
kellene, ha anyagilag ezt megtudjuk, akkor… 
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Gyurka Miklósné képviselő: Abban egyetértek polgármester asszonnyal, hogy pár hónapra, 
hátha kapunk a munkaügyi központtól létszámot, és akkor azzal mennénk tovább és a 
költségeinket kímélnénk. De zöldterület gondozó mindenképpen kell.  
 
Varga József képviselő: Más településről nem hozhatunk közmunkást?  
 
Sallee Barbara polgármester: Dehogynem. Én mindig kérem, de nincsen. Én, amikor jön ez 
a lista, akkor rákérdezek, hogy a környező települések? És nincsen. Erről cikkezni lehetne 
szerintem, de visszajelzést mindenképp a kormány felé, hogy ez nem úgy néz ki a 
gyakorlatban, hogy itt emberek tolonganának itt ebben a térségben. Gondolom Borsodban 
más. Tehát itt teljesen más. És itt azért, ez szerintem lehet jegyzőkönyvben megjegyezni, 
hiszen ez köztudott valóság, hogy nagyon-nagyon soknak van munkája, csak nem bevallottan. 
Most ez megint egy olyan dolog, hogy szezon van, építkeznek, kell a culáger, kell a másféle 
munka. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Most rengeteg álláshirdetés van, a Naplóban is. Tavaly nem 
volt ennyi álláshirdetés, mint most.  
 
Varga József képviselő: Jó, a szakembereket keresik inkább, de segédmunkára is, vagy 
betanított munkára is.  
 
Sallee Barbara polgármester: Képviselő úr mondta, hogy 8 óra… 
 
Varga József képviselő: Egy fő mindenképpen 8 órában. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Mindenképpen. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ha csak 8 óránál maradnánk, akkor én hadd tegyek egy olyan 
javaslatot, hogy legyen 2 fő 4 órás. Most nagyon pici a különbség, nincs is különbség. 
Megmondom, miért lenne jó a 2 fő 4 órás. A szabadnapok, az egymás helyettesítése. 
 
Varga József képviselő: Ha belefér a 4 órás a keretbe, akkor én nem utasítom el plusz még a 
4 órást. Csak azt mondtam, hogy az egy 8 órást mindenképpen lépjük meg. Tehát ha most 
nekünk a pénzünk engedi, a 8 órás mellé még az 1 fő 4 órás jöhet szerintem, mert munka van 
elég. Most én nem azért mondtam az egy 8 órást, hogy csak azt, hanem azt mindenképpen. A 
2 fő 4 órás szerintem azért nem, mert amire előpakolják a szerszámokat, mehetnek is haza. 
Mert ugye a könyvtáros beül 4 órában, mert ott csak ki kell nyitni az ajtót esetleg, és be kell 
kapcsolni a gépeket, azt megértem. De amikor ki kell menni egy területre, és több mint fél 
óra, mire odakészülnek, akkor nyírnak 1 vagy 2 órát, aztán jöhetnek vissza. Én a csak 4 órást 
ezért nem javasolom. Hogy mellettük egy 4 órás még esetleg itt a faluközpontban el tud 
tevékenykedni, arra azt mondom, rendben.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: És olyat nem tudnánk, hogy 2 fő 6 órást? 
 
Sallee Barbara polgármester: Mindent tudunk.  
 
Varga József képviselő: Kimennek egy munkahelyre ketten. Az egyiknek 2 órával előbb be 
kell jönni, mint a másiknak. Csak most a mostani zöldterület gondozóval kimegy valamelyik, 
akkor vagy félúton vissza kell jönni az egyiknek, vagy két órával előbb… Én azt gondolom, 
hogy 8 órás mindenképpen legyen az egyik.  
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Lutár Mária jegyző: Lehet egy javaslatom? Ha a 4 órásnak van egy fő foglalkozása, és 
vannak szabadnapjai, amikor tudná ezt a munkát végezni, nem napi 4 órát kellene 
meghatározni hanem egy heti munkaidő keretet. 
 
Sallee Barbara polgármester: Persze. Lehet, hogy én nem voltam az előbb érthető. De ugye 
elmondtam, hogy ő megkapja előre egy hónapra a beosztását, persze, teljesen rugalmasan 
lehet ezt kezelni. Ez az azért, hogy azon a munkanapon 8 órát álljon ott, és dolgozzon, ez 
szerintem megoldható. Akkor is, ha az ő kerete, úgymond a volumene költségben 50%, mert 
azért két teljes főt én nem javasolnék.  
Varga József képviselő: Két teljes főt én sem.  
 
Sallee Barbara polgármester: Én akkor a következőt javasolnám. Lépjük meg azt, hogy 
akkor mind a kettőt számításba vennénk, és akkor a 4 órásat javasolnám a 
közfoglalkoztatottakra előirányzatból átcsoportosítani. Jegyző asszony tud nekem segíteni. 
Úgy kell elképzelni ugye ezt a költségvetésben, hogy bevételek, kiadások. Na most a 
kiadásoknál, mint ahogy ezt itt fel is írta Illésné Ági a papír tetejére, ugye annyi a kiadás, mint 
a bevétel. Várjuk vissza a kormánytól. Tehát a kiadásoknál csoportosítanánk át, és a 
bevételnél meg nem számolunk el bevételt, hiszen ezt nekünk a kormány nem fogja 
visszatéríteni. Érthetően mondtam? 
 
Lutár Mária jegyző: A tervezett bért és járulékokat az általános tartalék terhére kell 
biztosítani. 
 
Sallee Barbara polgármester: Így van. Az utolsó sor lenne a mérvadó. Csak hogy lássátok, 
hogy a határozatban hogy nézne ki.  
 
Lutár Mária jegyző: Gyakorlatilag arról van szó, hogy 580 ezer forintot a közfoglalkoztatási 
költségekről átcsoportosít a képviselő-testület a város és községgazdálkodás előirányzatára. 
És a fedezete pedig az általános tartalék lenne ennek az összegnek.  
 
Sallee Barbara polgármester: Így van. Nem is kell még egyszer megismételnem. Aki ezzel 
így egyetért, akkor kérem, kézfelemeléssel jelezze. 3 igennel meghoztuk, nagyon szépen 
köszönöm. És ezt köszönöm kiemelten zöldterület gondozónk nevében is. Akkor én már 
annak a két főnek ezt jelzem is.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
59/2014. (IV. 30.) Kt. számú 
 
    H a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bio- 
kazán program keretében történő foglalkoztatáshoz a 2014 évi 
költségvetésében a közfoglalkoztatási bérelőirányzatot és az 
átvett pénzeszköz (közmunka támogatás) előirányzatot 580 e Ft-
tal csökkenti, a város és községgazdálkodás szakfeladat 
bérelőirányzatát 580 e Ft-tal megemeli melynek forrása az 
általános tartalék.  
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Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Sallee Barbara polgármester  

 
 
 
4. Hegymagas Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 
 
Sallee Barbara polgármester: Következő napirendi pontunk a belső ellenőrzési terv 2014. Itt 
a második lapot néznénk, ezt én is csak ma kaptam meg. Én már átolvastam, de nézzük át 
közösen is, hogy mit ellenőriztetnénk a belső ellenőrrel 2014-ben. Itt ugye az önkormányzat 
és intézményei pénzügyi és számviteli szabályzatai lettek fellistázva. Célja annak 
megállapítása, hogy az önkormányzat és intézményei pénzügyi és számviteli szabályzatai 
törvényesen, a helyi sajátosságok figyelembevételével készültek-e? Jogszabályi 
változásoknak megfelelő aktualitások megtörténtek-e? Itt utána a módszerek le vannak írva, 
ütemezés, stb. Tehát, ha én ezt jól értem, itt a szabályzatokat ellenőrzi, nem magát a 
tevékenységet. Én ugye ezt már kétszer előterjesztettem a testület elé, hogy én ezt nagyon 
szívesen felülvizsgáltatnám, hiszen voltak már ügyek korábban, gondolok a pénztárra is. De 
itt most nem erről van szó, itt a jegyző asszony javaslata szerint egyszerűen a szabályzatokat 
ellenőrizné a belső ellenőr. De ezt ki lehet bővíteni. A szerződésünk a kistérséggel ad arra 
lehetőséget, hogy a testület határozza meg, hogy ez mi legyen. Egy ilyen ismérv, vagy előírás 
van, hogy ez rotáljon. Tehát ne minden évben ugyanaz legyen. Bőven ugye a témák csokrára 
egy-egy évben mindig kerüljön valamire sor. És akkor itt ennek a háttere az, hogy idővel 
mindenre sor kerülhet, és akkor egy működő rendszer lehet akár. Kérdezem, hogy ehhez van-
e kérdés, vagy javaslat akár konkrétan? Nincs kérdés. Aki ezt a javaslatot el tudja fogadni, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 3 igennel meghoztuk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
60/2014. (IV. 30.) Kt. számú 
 
    H a t á r o z a t o t 
 
 

1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
határozat mellékletét képező – 2014. évi belső ellenőrzési tervet 
elfogadja. 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozatnak a belső 
ellenőrzést végző Biztonságot Adó Kft. részére történő 
megküldésére. 

    Felelős: Lutár Mária jegyző 
    Határidő: 2014. december 31. 
 
 
 
Sallee Barbara polgármester: Még egy utolsó bejelentésem lesz, ezt az elején elfelejtettem, 
elnézést. A traktornak megjött az összes papírja, rendszáma, műszaki, forgalmi, minden. 
Viszont pont a tegnapelőtti nap észleltünk egy kis olajcsepegést, a volt tulajdonos most egy 
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napra elvitte, ezt megjavítja. De egyúttal rá is teszi a rendszámot, ráteszi a tolólapot, mindent, 
amit kértünk, úgyhogy még jobban várjuk vissza. Én örülök, hogy ez így megvalósulhatott. 
Köszönöm a támogatást.  
 
Lutár Mária jegyző: Kaptam a Kormányhivataltól a múlt héten egy tájékoztatáskérést. Arról 
kért a Kormányhivatal tájékoztatást, hogy Hegymagas képviselő-testülete 2014. évben hány 
képviselő-testületi ülést tartott, azoknak az időpontjáról kellett tájékoztatást adni, és felhívták 
a figyelmemet, hogy a jegyzőkönyveket a testületi ülést követő 15 napon belül az arra 
rendszeresített oldalra fel kell tenni, és hogy ennek a kötelezettségnek tegyünk eleget. 
Megküldtem neked a levelet, és az lenne a kérésem, hogy a jegyzőkönyv… 
 
Sallee Barbara polgármester: Igen, köszönöm, ezt tudomásul veszem. Jegyzőkönyvekkel 
kapcsolatban itt is akkor elmondom, mert ez egy folyamatos téma, én a kezdetektől azzal 
szembesülök, hogy olyan jegyzőkönyveket kell úgymond korrigálnom, amelyben olyan 
passzusok vannak, amelyek vagy nem úgy lettek rögzítve, ahogy az elhangzott, vagy magát a 
tényállításokat megfordítják tartalmilag. Jelenleg egy olyan párbeszéd folyik köztem és a 
Kormányhivatal között, hogy én polgármesterként kényszeríthető vagyok-e arra, hogy egy 
olyan jegyzőkönyvet írjak alá, ami nem egyezik meg a hanganyaggal. Egyúttal ugye nem ….. 
(Nem hallható tisztán a felvétel.) olyan jegyzőkönyvet készítsek, ami a hanganyaggal 
megegyezik. Ezt tudom itt most dióhéjban mondani. De elmondtam már jegyző asszonynak 
is, hogy ne rajtam múljon ez. Csak egyszerűen ez egy olyan plusz felhajtás, ami az én 
munkaköri leírásomban úgymond nincsen benne, hogy én azokat a dolgokat, kimaradásokat, 
másképpeni leírásokat korrigáljam, amit a hanganyag nem úgy rögzített. Ez a vita áll fenn. De 
most annyit tudjon a képviselő-testület, hogy a Kormányhivatalba most változás történt a 
vezetőségben, és amiket én ott előterjesztettem, arra még várok választ. Mert ugye ők is most 
egy ilyen személyi változással…. (Nem hallható tisztán a felvétel.) Természetesen mihelyt ezt 
a végleges választ megkapom, úgymond, hogy milyen irányban dől el ez a diszkusszió, ezt a 
testület elé terjesztem.  
 
Lutár Mária jegyző: Nekem is megvannak azok a dokumentumok, amiket visszaküldtél 
javításra, azokban csekély elírások vannak. Tehát olyanról nincs szó, hogy én megfordítom a 
jegyzőkönyv tartalmát, szó szerinti jegyzőkönyveket írok, össze lehet hasonlítani a 
hanganyaggal. Te is összehasonlítod, nyílván azért tudod ezeket javítani. Meg tudom mutatni, 
hogy milyen javítások történtek, tehát ilyen javítások, ami tartalmilag befolyásolta volna a 
jegyzőkönyvet, ilyenek nincsenek. Ezt ne mond, mert ilyenek nincsenek. Ez nem igaz. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ha azt mondod, hogy ez nem igaz, akkor kiemelnék, most 
csak emlékezetből, mert erre a napirendi pontra, erre a diszkusszióra nem készültem, és ugye 
ez megint egy olyan dolog, hogy olyan dolgot tárgyalunk, ami nincs előkészítve. Be tudom én 
is mutatni, de most csak emlékezetből mondom, amikor például teljes passzusok maradnak ki. 
Mert például alpolgármester úr elmondja, hogy egyik családtagját hogy fenyegette meg az 
egyik vállalkozó itt a községünkben, és ez egyszerűen csak kimarad a jegyzőkönyvből, akkor 
igenis szerintem ez a tartalom torzítása. Az is a tartalom torzítása, hogy ha… Bocsánat ezt ne 
is diszkutáljuk, mert nem tudjuk rögtön alátámasztani, nincs itt az a dokumentum, stb, itt most 
csak akkor mintha vélemények hangzanának el. De hát ezek le vannak dokumentálva. Az én 
véleményem szakmailag és polgármesterként, hogy a Kormányhivatal mondja ki majd az 
utolsó szót, én ebben bízom.  
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Köszönöm szépen, és köszönöm az észrevételt. Az ülést lezárom.   
 

Kmf. 
 
 
 

Sallee Barbara       Lutár Mária 
 polgármester              jegyző 
 

 
 
 
 


