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Képviselő-testület 
Hegymagas 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült a Képviselő-testület 2014. február 5-én 17.00 órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak: 
  Sallee Barbara polgármester 

Kozma Bognár László alpolgármester 
Gyurka Miklósné képviselő 
Szigeti László képviselő 
Varga József képviselő 

  
Tanácskozási joggal meghívottak   
 

Lutár Mária jegyző 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó 

 
Érdeklődő: 2 fő 
 
 
Sallee Barbara polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet a 2014. február 
5-ei rendes nyilvános képviselő-testületi ülésünkön. Köszöntöm jegyző asszonyt, mivel 
költségvetést tárgyalunk, köszöntöm Illésné Ágit is, és a megjelent lakosokat. A mai napon, 
mint említettem költségvetéssel kapcsolatos témákat tárgyal a testület. Kezdjük mármint a 
napirendi pontok javaslata szerint Hegymagas Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójával. Múltkori rendes ülésünkön erről döntöttünk, hogy a következőn ezt 
tárgyaljuk. Ez a mai. Aztán a község 2014-es költségvetését, ennek előterjesztését én teszem 
meg, és várom a képviselők javaslatait. Aztán a 3. napirendi pontunk Illés László és a 
Badacsonytomaj 2900-as számú telek ügyében a bírósági ügyekről szeretném tájékoztatni a 
testületet. Ezekben történtek lépések, valamint ezzel kapcsolatos a 4. napirendi pontunk. 
Ugyanis Illés László ügyvédje kért egy igazságügyi szakértői véleményt, egy függetlent, a 
Tapolcai Járási Bíróságtól, amit meg is kapott. Ezt ki is osztottam mindenkinek, ezt szeretném 
a testületnek megmutatni, velük ismertetni, ezt megtárgyalni. Zárt ülés keretében tárgyaljuk a 
szociális fa támogatást. Ki lettek osztva, hogy milyen kérelmek jöttek. Köszönöm a jegyzőség 
munkáját. És amennyiben lennének, erről így most nincs tájékozottságom, ha lennének még 
szociális ügyek, azokat tárgyalnánk. Jegyző asszony jelzi, hogy nincsenek. Akkor marad a 
szociális fa ügy, amit tárgyalnánk.  
 
Lutár Mária jegyző: Napirendhez lenne egy észrevételem. Leírtam, mindenkinek átadnám. 
A 4. napirendi pont tárgyalásával kapcsolatban.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, ezt így akkor tudomásul veszem. A következő javaslatot 
teszem akkor, hogy én ezt egy következő testületi ülésre fogom kitűzni, ezt a napirend 
tárgyalását. Valamint akkor kérem, hogy személyes érintettség miatt ne Lutár Mária jegyző 
asszony legyen azon a napirendi ponton jelen, hanem kérem vagy a Közös Önkormányzati 
Hivatal aljegyzőjét, hogy ő legyen itt az igazságosztó, és törvényfelügyelő személy, illetve 
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majd a Kormányhivataltól kérnék akkor egy valakit, aki ezt a napirendi pontot így akkor 
felügyeli. Mivel a tárgyalás teljes körűen nyilvános volt, ezért ennek az észrevételnek az 
alapját nem látom, de át fogom adni természetesen ügyvédünknek, nézze át, és tegye meg ő is 
akkor észrevételét. Mondom, az ülés teljes körűen nyilvános volt. És ott ugye az igazságügyi 
szakértő ismertette a véleményt, ehhez hozzászólt, számos kérdést ott megválaszolt, úgyhogy 
semmi ilyen titkosított, vagy más iratról itt nincsen szó, csakhogy mindenki képben legyen. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Nem értek egyet, hogy tájékoztatsz Illés László bírósági 
ügyében. Ezzel a napirendi ponttal nem értek egyet. Még ugyanis Illés László ügye, az 
ügyészség fellebbezett, folyamatban van, szerintem nem a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik most ezt tárgyalni. Hanem amikor az ügy végére értünk, esetleg akkor a határozatot 
ismertetni. Tulajdonképpen Illés László ügye már ismertetve volt több alkalommal. Abba a 
lépésbe ő az önkormányzat felé befizette a kétes összeget. Az önkormányzatot nem károsította 
meg, tehát ami felmerült költség, ő azt befizette. A bíróság pedig döntse el, amiről döntenie 
kell. Szerintem fölösleges itt most nekünk erről tárgyalnunk. Köszönöm szépen, ezeket 
szerettem volna elmondani.  
 
Sallee Barbara polgármester: Illés László bírósági ügyével kapcsolatban azt szeretném 
jegyzőkönyvbe mondani, nekem ugye hivatalból bejelentést kellett tennem. Itt négy éven 
keresztül ő úgy vett fel a házi kasszából pénzt, úgy utaltatott saját magának, hogy ezt neki, az 
őt felügyelők, beleértve a képviselő-testületet, és beleértve a jegyzőség munkatársait, 
elnézték. Ez törvénytelenül történt. Első fokon, különben nem lett volna belőle bűnügyi 
eljárás, tehát ezt ugye azonnal megállapították, hogy bűnügyi eljárás legyen, és én úgy 
éreztem végig kötelességemnek, hogy tájékoztassam a képviselő-testületet arról, hogy mi 
folyik a bírósági tárgyalásokon. Ezt mindig meg is tettem. Ezt mellékesen a bírósági eljárás 
alatt többször is észrevételezték. Tehát nekem olyan kérdéseket is feltettek, hogy én 
tájékoztattam-e a képviselő-testületet arról, hogy mi folyik a tárgyalásokon? És akkor ugye 
meg tudtam válaszolni, hogy igen, hiszen ezt igazolni tudjuk. Tehát én úgy érzem, hogy 
igenis most, hogy írásban megkaptuk az elsőfokú ítélet végzését, ezt tájékoztató jelleggel el 
szerettem volna mondani. De természetesen, hogyha a képviselő-testület erről itt szavazni 
szeretne, hogy ezt nem kívánja napirendi pontban tárgyalni, meghallgatni, ezt megteheti. 
Tehát ennyi csak a jogi észrevétel részemről. Képviselő-testület többsége úgy dönt, hogy ezt 
leveszi a napirendi pontról, természetesen megteheti. Ilyen joga van a képviselő-testületnek. 
Megkérdezem képviselő asszonyt, hogy mit szándékozik akkor javasolni? 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Én azon vagyok, hogy ne tárgyaljuk most.  
 
Szigeti László képviselő: Ehhez szeretnék hozzászólni. Nem nagyon emlékszem, hogy te 
tájékoztattál volna bennünket erről. Tehát arról, hogy Illés László ellen eljárás indult, ezt nem 
hiszem, hogy tetőled tudja a képviselő-testület, hanem egyéb csatornákon jutott a képviselő-
testület tudtára. Ez az egyik. A másik, hogy a Szigligeti Körjegyzőség tudomásom szerint 
2013. január 1-jén alakult meg, hogyha valaki másképp tudja, legyen szíves, igazítson ki.  
 
Sallee Barbara polgármester: Elnézést, még egyszer. Tessék? 
 
Szigeti László képviselő: A Szigligeti Körjegyzőség 2013-ban alakult meg, előtte nem is így 
hívták ezt a körjegyzőséget… 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Közös Hivatal. 
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Szigeti László képviselő: Közös Hivatalnak hívták. Én nem értem, hogy itt ezt most miért 
kell nekünk tárgyalgatni. Tudomásom szerint ez egyéb fórumokon is elérhető volt ez az 
igazságügyi szakértői vélemény. Nekem az a véleményem, hogy egy ügyből kifolyólag 
messzemenő következtetést egy körjegyzőség munkájáról nem lehet összegezni, illetve 
levonni, ezt mindenki el tudta olvasni, mindenki szerintem levonta belőle a konzekvenciát, és 
én sem javaslom ezt a két napirendi pontot tárgyalni, köszönöm szépen.  
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát már abból kiindulva Szigeti Lászlónak mondom, hogy 
tárgyi tévedésben van. A Szigligeti Körjegyzőség véleményezéséről van itt szó, és 
összetévesztetted a fogalmakat. Most hívják ezt a hivatalt Közös Önkormányzati Hivatalnak 
szigligeti központtal. Pontosan, mint ez a tárgyi tévedés, rengeteg más tévedés is van itt 
képben. Úgyhogy ezért javasolnám én ezt, hogy ezt a testület tárgyalja, hiszen egyszer már a 
testületnek, nemhogy egyszer, de többször is elmondtam, hogy milyen kifogásaink vannak a 
Szigligeti Körjegyzőséggel kapcsolatban, és most itt van egy független igazságügyi szakértői 
vélemény, ami a mi véleményünket, és a mi tapasztalatainkat megerősíti. Ettől eltérően, tehát 
most itt megint egy másik javaslat is elhangzott. Most már két napirendi pontot vegyünk le az 
ülés napirendjéről. Hogyha ezt a testület így szeretné, akkor meg fogja tudni szavazni, hogy 
ezt két napirendi pontot vegyük le. 
 
Varga József képviselő: Én azt hiszem, már tárgyaljuk is ezeket a napirendi pontokat. 
Szerintem legyünk egy kicsit tárgyilagosabbak, szavazzon a testület, hogy leveszi, vagy nem 
veszi. Nem kell most magyarázatot fűzni hozzá, hogy ez miért lett, hogy lett. Akarja a 
testület, vagy nem akarja?  
 
Sallee Barbara polgármester: Teljes jogomban van ismertetni, hogy a napirendi pont miről 
szól, nem azzal, hogy tárgyaljuk, hanem… 
 
Varga József képviselő: Azt mindenki tudja. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, hát a nyilvánosság is tudjon róla.  
 
Varga József képviselő: A nyilvánosság is tud róla szerintem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én kérem, név szerinti szavazást kérek ebben, hogy ezeket a 
napirendi pontokat levegyük az előterjesztett meghívóról. Ezt köszönöm, hogyha jegyző 
asszony előkészíti.  
 
Lutár Mária jegyző: Jó, tehát akkor a képviselő-testület döntsön arról, hogy névszerinti 
szavazást rendel el. Akkor tedd fel a kérdést szavazásra! 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ehhez kapcsolódóan még, akkor úgy szavazzunk, 
hogyha ez lekerül a napirendi pontról, akkor a Hegymagas honlapjáról is kerüljön le. Mert ott 
is fent van. 
 
Sallee Barbara polgármester: Mi kerüljön le? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ez az igazságügyi szakértői vélemény. 
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát most már a testület azt is meg szeretné szavazni, hogy 
ne kerüljön ez nyilvánosságra? 
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Kozma-Bognár László alpolgármester: A képviselők megkapták papíralapon, mindenki 
elolvashatta.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ezek után nyugodtan szavazhat a képviselő-testület úgy, hogy 
ezt nem kívánja tárgyalni.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Így van, és ha nem kívánja tárgyalni, akkor nincs 
helye véleményem szerint a honlapon se. 
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor van helye a honlapon, hogyha ez mint előterjesztés, és 
ismertető anyag felkerül. Így került fel a honlapra.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: De napirendi pontként van fent.  
 
Sallee Barbara polgármester: Az teljesen mindegy, utána ezt a testület nem tárgyalja, akkor 
nem tárgyalja. Arra szeretnél javaslatot tenni, hogy ez ne kerüljön nyilvánosságra? Tehát ne 
legyen a honlapon? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Addig ne, véleményem szerint, amíg teljesen le nem 
zárul ez a bírósági ügy.  
 
Sallee Barbara polgármester: Most szerintem több különböző dologról beszélünk. Van egy 
bírósági ügy, ami még úgy van folyamatban, hogy első fokon született egy ítélet, és ugye az 
ügyész azonnal fellebbezett, mert nem értett azzal egyet, hogy a második vádpontban nem 
született elmarasztaló ítélet. Tehát felmentették a vádlottat. Ezzel az ügyész, tehát nem mi, 
nem értett egyet. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Igen, ezt már mondtad többször is.  
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor fellebbezett az ügyész, tehát megy másodfokon 
Veszprémbe. Ebben az eljárásban született egy igazságügyi vélemény. Most csak mondok egy 
párhuzamos ügyet. Ugye egy napirenden van. Itt van a 2900-as számú badacsonytomaji telek 
ügye, itt is született egy igazságügyi vélemény, ezt is szeretném ismertetni. Akkor a testület 
ezt is nem szeretné megismerni, erről nem szeretne tudni, mert ez az ügy sincs még lezárva? 
Tehát egy független igazságügyi szakértői véleményéért a független igazságügyi szakértő 
felel. Ezzel ő a jó nevével, aláírásával felel. Ez nem a vádlottról szól. Ez az igazságügyi 
szakértői vélemény nem a vádlottról szól. Hanem annak a hivatalnak a működéséről, amelyik 
4 éven keresztül elnézte azt, ami itt történt a helyi pénztárban, a helyi elszámolásokkal. És 
ugye ezeket az ügyeket utána sorolhatnánk. Tehát akkor még egyszer megkérdezem, akkor azt 
szeretnéd javasolni, hogy ez az anyag kerüljön le a honlapról? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Így van. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor erről is fogunk majd szavazni. 
 
Varga József képviselő: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy itt két dologról beszélsz. 
Pont nem mi kevertük össze a dolgokat, hanem te. Mert itt két napirendi ponton tájékoztatnál 
bennünket valamiről, ami egy ügyhöz tartozik, a badacsonytomaji telek ügyhöz, meg ha 
tartozik egy vélemény, akkor az nincs ideírva. Tehát tulajdonképpen ahhoz az első ügyhöz 
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tartozik ez a szakvélemény, ez abban az ügyben, és nem a körjegyzőség munkájára való 
konzekvenciák levonására való. Szerintem. Úgyhogy szerintem most már döntsünk ebben. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, egy mondatot szólok még mindegyik napirendi ponthoz, 
itt a 3-as, 4-eshez, aztán felteszem szavazásra. Egyik, van két folyamatban lévő bírósági 
ügyünk. Erről szeretnék tájékoztatni. Ez a harmadik napirendi pont. Ha ezt nem szeretné a 
testület, akkor leveszi napirendről. Negyedik, az egyik ügyel kapcsolatban született egy 
független igazságügyi szakértői vélemény, ami meg a Szigligeti Körjegyzőség munkájáról 
szól. 
 
Varga József képviselő: Nem arról szól.  
 
Sallee Barbara polgármester: Dehogynem, pontosan arról szól.  
 
Varga József képviselő: Ez csak a te olvasatodban szól arról. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nemcsak a mi olvasatunkban… 
 
Szigeti László képviselő: Bocsánat, mikor volt ez az ügy, hogyha már itt tartunk. 2006 és 
2010 között. Azóta teljesen mindegy, hogy minek nevezték akkor, meg minek nevezik most, 
az a körjegyzőség megszűnt jogutód nélkül, és most van egy teljesen más körjegyzőség. 
Jogutód nélkül megszűnt körjegyzőségről készült állásfoglalást akarsz te itt most ismertetni. 
Nem vagyunk erre kíváncsiak. Az a körjegyzőség megszűnt, az akkori körjegyzőség jogutód 
nélkül.  
 
Sallee Barbara polgármester: Én megértem, hogy te miért nem vagy erre kíváncsi. 
Felteszem szavazásra, akkor tehát azzal kezdeném, jegyző asszonyra nézek, hogy jól járok-e 
el, hogy először teszek egy olyan javaslatot, hogy név szerinti szavazást szeretnék tenni. 
Tehát most itt a névszerinti szavazási javaslatom arról fog szólni, hogy az általam 
előterjesztett napirendet a testület módosítani szeretné? Jól fogalmaztam? 
 
Lutár Mária jegyző: Most akkor azt teszed fel szavazásra, ami kiment a meghívóban, vagy 
úgy teszed fel szavazásra, mint a képviselői javaslatban elhangzott, hogy ezt a két napirendi 
pontot vegye ki a képviselő-testület? 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, először arra fogok javaslatot tenni, hogy név szerinti 
szavazást szeretnék. 
 
Lutár Mária jegyző: Igen, az rendben van. Csak hogy mit fogsz utána a név szerinti 
szavazásra feltenni?  
 
Sallee Barbara polgármester: Az már szerintem teljesen mindegy, mert akkor egyszerűen az 
igen vagy a nem dönti.  
 
Lutár Mária jegyző: Nem mindegy, hogy mit teszel fel. 
 
Sallee Barbara polgármester: A napirendi pontokat fogom akkor feltenni javaslatra, illetve 
akkor jönnek a módosító javaslatok, amik már elhangoztak. Eddig két módosító javaslat 
hangzott el. Egyik Gyurka Miklósnétól, hogy a 3. napirendi pontot szeretné levenni. Aztán 
Szigeti Lászlótól, hogy a 4. napirendi pontot szeretné.  
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Lutár Mária jegyző: Név szerinti szavazást rendel el a módosító javaslatok elfogadásáról.  
 
Sallee Barbara polgármester: És akkor volt még egy olyan javaslat, hogy a 4. napirendi 
ponthoz tartozó szakértői vélemény kerüljön le a honlapról. Ezt utána fogom feltenni, jó? 
Tehát most először az lesz a kérdés, hogy én szeretnék név szerinti szavazást javasolni, aki 
ezzel egyetért, az kérem, most jelezze kézfelemeléssel. 5 igen, köszönöm szépen.  
 
A név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor név szerinti szavazást fogok indítványozni Gyurka 
Miklósné javaslatára, hogy a mostani meghívó napirendi pontjairól kerüljön le a 3. napirendi 
pont, melynek címe „Tájékoztató Illés László és a Badacsonytomaj 2900 telek bírósági 
ügyeiről”. Aki ezt, a Gyurka Miklósné által előterjesztett módosítást igenli, az most jelezze, 
illetve név szerint fogunk végigmenni, kezdem a hölggyel.  
 
Lutár Mária jegyző: ABC sorrendben kell feltenni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Kérem szépen a jelenléti listát. 
 
Lutár Mária jegyző: A jegyzőnek kell névsorban szólítani a képviselőket és a képviselőknek 
igennel, nemmel, vagy tartózkodással kell válaszolni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Kérlek akkor ezt tedd meg. Köszönöm a segítséget. 
 
Lutár Mária jegyző: Gyurka Miklósné? 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Igen, egyetértek azzal, hogy lekerüljön a napirendi pontról.  
 
Lutár Mária jegyző: Kozma Bognár László? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Igen. 
 
Lutár Mária jegyző: Sallee Barbara? 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem értek ezzel egyet. 
 
Lutár Mária jegyző: Szigeti László? 
 
Szigeti László képviselő: Igen. 
 
Lutár Mária jegyző: Varga József? 
 
Varga József képviselő: Igen. 
 
Sallee Barbara polgármester: 4 igennel, 1 nemmel ezt a napirendi pontot levettük. 
Következő kérdésem ugyanígy név szerint. Kérem jegyző asszonyt, hogy akkor ő olvassa fel a 
kérdést, hogy ki ért Szigeti László javaslatával egyet, hogy a 4. napirendi pont „Tájékoztató a 
Szigligeti Körjegyzőség munkájáról szóló igazságügyi szakértői véleményről”.  
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Lutár Mária jegyző: Gyurka Miklósné? 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Igen. 
 
Lutár Mária jegyző: Kozma Bognár László? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Igen. 
 
Lutár Mária jegyző: Sallee Barbara? 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem értek egyet. 
 
Lutár Mária jegyző: Szigeti László? 
 
Szigeti László képviselő: Igen. 
 
Lutár Mária jegyző: Varga József? 
 
Varga József képviselő: Igen. 
 
Lutár Mária jegyző: Köszönöm. 
 
 
Sallee Barbara polgármester: Így most módosult a napirend, ezt felteszem szavazatra, erről 
nem kell név szerint, hiszen már itt nyilvánvaló volt, hogy…….(Nem hallható a felvétel.) Aki 
az így módosult napirendi pontokat…. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Napirendi pontot szeretnék egyet felvetetni. A 
Sportegyesület támogatásának elszámolási a határidejének a meghosszabbítása érdekében. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nekem ez ellen nincs kifogásom. Van kifogás ez ellen? Jó. 
Akkor most jó helyen mondtad ezt a kérést, mert akkor így módosított napirendi pontot teszek 
javaslatra fel. Tehát maradna az 1., a 2. napirendi pont, és új 3. napirendi pontként jönne a 
Sportegyesület kérése, amit majd akkor előterjesztesz. Jó? Aki ezzel így, ezzel a módosított 
napirendi pontú ülésmenetrenddel egyetért, kérem, most jelezze kézfelemeléssel. 4 igen, én 
tartózkodtam. Tehát 4 igen, nem nem volt, 1 tartózkodás részemről.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi napirendi pontok 
tárgyalásáról döntött: 
 
1. Hegymagas Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
2. Az önkormányzat 2014 évi költségvetésének meghatározása 
3. Sportegyesület támogatás elszámolás határidejének meghosszabbítása 
 
 
Sallee Barbara polgármester: Most teszem fel akkor szavazatra, és ezt is akkor névlegesen 
kérem, ahogy az előbb döntöttünk, hogy ki kéri azt, így kellene fogalmazni, hogy a testület 
kéri azt, hogy az előterjesztések sorából a hegymagasi honlapon kerüljön le az igazságügyi 
szakértői vélemény. Jó, tehát ezt kérném feltenni jegyző asszony részéről. 
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Kozma-Bognár László alpolgármester: Mint napirendi pontként nyilvánvaló, mert így 
gyakorlatilag a testület úgy döntött, hogy ezt a napirendi pontot nem tárgyalja, akkor 
véleményem szerint nincs is helye a honlapon ennek a napirendi pontnak. 
 
Sallee Barbara polgármester: Már megindokoltad, hogy miért kerüljön le a dokumentum, 
erről a testület dönt, és akkor, ha a testület úgy dönt, lekerül ez a vélemény. Hát ez nem a 
világ vége. Kérem jegyző asszonyt. 
 
Lutár Mária jegyző: Gyurka Miklósné? 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Igen. 
 
Lutár Mária jegyző: Kozma Bognár László? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Igen. 
 
Lutár Mária jegyző: Sallee Barbara? 
 
Sallee Barbara polgármester: Én tartózkodom. 
 
Lutár Mária jegyző: Szigeti László? 
 
Szigeti László képviselő: Tartózkodom. 
Lutár Mária jegyző: Varga József? 
 
Varga József képviselő: Igen. 
 
Sallee Barbara polgármester: 3 igennel, nem nem volt, 2 tartózkodással úgy döntött a 
testület, hogy ezt vegyük le, megteszem természetesen.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
3/2014. (II.5.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a polgármester, hogy a 2014. február 5-i képviselő-testületi 
ülésre szóló, Hegymagas község honlapján közzétett meghívó 4. 
napirendi pontjához feltett igazságügyi szakértői jelentést a 
honlapról vegye le. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sallee Barbara 

 
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor az ülést megnyitom. Határozatképesek vagyunk. 
 
Lutár Mária jegyző: Bocsánat, nekem még lenne egy kérésem, kérek szót napirend előtt.  
 
Sallee Barbara polgármester: Milyen ügyben? 
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Lutár Mária jegyző: Egy törvényességi felügyeleti határozatot kaptunk a Kormányhivataltól, 
és ezt szeretném ismertetni a képviselő-testülettel. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, ezt kérem, a következő ülésen terjessze elő jegyző 
asszony. Először nekem is, hogy utána a testületnek. 
 
Lutár Mária jegyző: Ezt megkaptad te is és a képviselő-testület is. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, most nem tudom, erre így nem készültem fel, úgyhogy 
kérem ezt akkor a következő ülésen, köszönöm szépen.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Nem kaptuk meg. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: És ez mikori? 
 
Lutár Mária jegyző: Ez a mai postával érkezett. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor ezt lehet, hogy én még nem láttam.  
 
Lutár Mária jegyző: A mai postával érkezett, január 27-én kelt.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Mi nem kaptunk belőle, az biztos. Vagy én 
legalábbis nem. 
Lutár Mária jegyző: Idejött a hivatalba. 
 
Sallee Barbara polgármester: Biztos ki lesz küldve. 1. napirendi pontot tárgyaljuk. 
Hegymagas Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját. Az anyagot a 
képviselők megkapták. Kérdem, hogy van-e észrevételük, hozzáfűzni valójuk? Én nem 
kaptam észrevételt a testületi tagoktól írásban. Ha valaki ehhez most hozzá szeretne szólni, 
most tegye meg. 
 
Varga József képviselő: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy itt a 
foglalkoztatáspolitikai célok és feladatoknál, 2. oldal első cím, most lehet, hogy véletlenül 
maradt ki a 100%-os munkaviszony, a hivatalsegédnél ott van, a zöldterület gondozónál nincs, 
de szerintem gondolom a mind a kettőre vonatkozik, mert oda csak az van írva, hogy 
továbbiakban is foglalkoztat egy zöldterület gondozót.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ebben teljesen igazad van, ide nyugodtan bele lehet írni, hogy 
100%. Mellékesen a költségvetésben bent van, hogy hány… 
 
Varga József képviselő: Mert ott bent van, én néztem, ott bent van, csak (hangzavar) 
 
Sallee Barbara polgármester: Köszönöm a kiegészítést.  
 
Varga József képviselő: Illetve itt az önkormányzat a pályázati lehetőségek, beruházások, 
fejlesztéseknél a harmadik az orvosi rendelői toalettel kapcsolatban, hogy ezt valamilyen 
jogszabály előírja-e, vagy ezt meg kell-e valósítanunk ahhoz, hogy az orvosi rendelő 
működhessen? Vagy hogy ennek most mi az oka, hogy ez belekerült? 
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Sallee Barbara polgármester: Következő az oka, ugye próbálom az egyes szükséges 
fejlesztéseket évekről évekre beosztani. A régi kívánsága, és szerintem jogos elvárása az 
orvosi rendelő működtetőinek, hogy korszerű és jogszabályoknak megfelelő legyen. 
Emlékeztetnék arra, talán nem tudatosult ez az akkori képviselőkben, de több évvel ezelőtt 
már írtak ki pályázatot arra, hogy korszerűsítsék a helyi orvosi rendelőket. Ha figyelitek a 
környező falvakban, akkor látjátok, hogy azokat mikor újították fel rendelői helyeken, vagy 
így akár polgármesteri hivatalokon belül. Ebből Hegymagas előttem nem ismert okok miatt 
kimaradt. Tudniillik azért, hogy itt kettő toalettet használ az idejövő beteg, az itt dolgozó 
orvos és munkatársai, az itt dolgozó hivatali munkatársak, az összes közfoglalkoztatott, 
minden alkalmazott. Bárki, aki ide ügyfélfogadásra, bármihez jön, összesen kettő, egy női, 
egy férfi toalettet használ. Ez kiemelten az orvosi rendelés szemszögéből nem előnyös, hogy 
ne használjak erősebb fogalmakat. Szerintem itt elnézték még eddig azt, hogy nem lett itt 
korszerűsítve és külön páciens WC kialakítva, de a mi tervünk az lenne, és feltárásokat 
végeztünk, árajánlatokat kértünk, hogy ide a melléktermekbe, amiket most ilyen 
raktárhelyiségeknek használnak, legalább egy WC beépítésre kerülhessen. Ez annyiban 
segítené az orvosi rendelő munkáját, hogy onnan a páciens, mondjuk hogyha ….(Nem 
hallható a felvétel.), oda be tud menni, nem kell itt bandukolnia a bejáraton. Nem kell mások 
előtt, vagy mások által használt WC-ben ezt elvégeznie. A másik meg az, hogy nagyon 
örülnének az orvos és munkatársai, ha kicsit modernebb, ebbe beleértve könnyebben 
lemosható, sterilizálható bútorokhoz juthatnának. Ez a két dolog, ami így szerintem 
figyelemre méltó, szerintem figyelembe kellett volna már venni évekkel ezelőtt, amikor 
voltak erre pályázati lehetőségek, de hát ezt megkíséreljük, hogy akkor idén tudjuk-e így 
bevenni. Ha a testület partner abban, hogy pályázat írást tudjunk igénybe venni, akkor erre 
még nagyobb lehetőségünk is lehetne. De amúgy, most mondok egy nagy számot, 50-80 ezer 
forintból így ki lehetne hozni ezeket a lépéseket szerényen, de legalább így is segítve az orvos 
munkáját. Nem tudom, hogy ez így elég volt-e? 
 
Varga József képviselő: Jó.  
 
Sallee Barbara polgármester: Más kérdés képviselőktől? Nem látok több kérdést. Feltenném 
szavazatra. Aki az itt előterjesztett Hegymagas Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 5 igennel meghoztuk a javaslatot, 
köszönöm szépen.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
4/2014. (II. 5.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hegymagas Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja. 

 
 
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének meghatározása 
 
Sallee Barbara polgármester: Következő, ez lesz talán a nagyobbik munka, a 2014-es 
költségvetés maga. Mint írtam az előterjesztésben, az előbb elfogadott költségvetési 
koncepcióra építettem, ezzel azt is jelezném, hogy azért sok mindent már a szöveges részben 
nem ismételtem meg a költségvetés megfogalmazásánál. Kérem, mindenki ezt is vegye 
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figyelembe, ezt a költségvetési koncepciót. De ha kérdés van, akkor természetesen nagyon 
szívesen akár bővebben is erre kitérek. Egy pillanat, hadd tegyem félre, ami már nem aktuális, 
ami lekerült a napirendi pontról.  
 
Lutár Mária jegyző: Szeretnék egy kiegészítést. A rendelettervezettel kapcsolatban hiba 
került az 1. oldalra. A költségvetési egyenleg az nulla, ebből eredően ebből nincsen működési 
felhalmozási összeg, tehát az ott nulla, nulla egyenleggel zár. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ezt mindenki megtalálta? 
 
Szigeti László képviselő: Tehát egyik sincs? 
 
Lutár Mária jegyző: Nincs, mert nulla. 
 
Varga József képviselő: Ugyanannyi a bevétel, mint a kiadás, akkor… 
 
Sallee Barbara polgármester: Köszönöm ezt a korrekciót. Itt azért még hadd jegyezzük 
meg, hogy biztos látta ezt a testület is, hogy a költségvetés előterjesztésében ugye a végén 
még nem tettem javaslatot, vagy tettünk javaslatot arra, hogy mi legyen általános tartalék, mi 
legyen céltartalék.  Ezt úgy lehet felosztani, ahogy ezt a testület kívánja. De hát beszéljünk 
előbb a részletekről. Nem tudom, jegyzőség kapott-e a képviselőktől bármilyen javaslatot, 
mert én sem. Akkor ezt most így, ahogy van tárgyaljuk.  
 
Szigeti László képviselő: Nekem a 3. oldalon nem lakóingatlan üzemeltetése, dologi 
kiadások, „bérleti díj, faluház” az micsoda? 
 
Sallee Barbara polgármester: Elnézést, nem emlékszem, hogy itt voltál-e a múltkori ülésen, 
ugyanis azt a javaslatot tárgyaltuk, hogy bocsánat másképp kezdem, elnézést kérek. 
Mindenképpen be kell terveznünk egy költséget a Faluházra, tehát teljesen mindegy, hogy 
milyen megállapodás jön létre az egyházzal, valamilyen összeget be kell terveznünk, hiszen 
jogosult az egyház ahhoz, hogy valamilyen összeget kérjen. Múltkor itt elhangzott egy olyan 
javaslat, hogy menjünk le egy nagyon minimális összegre havidíjként, viszont részesítsük 
százalékos bevételben az egyházközséget, mégpedig a Faluház bevételének arányában. 
Magyarán, minél több a Faluház bevétele, amit ugye nem látunk előre, hogy mennyi lesz egy 
évben, abból adjunk százalékot. Hát én erre tettem most egy javaslatot, itt ugye ha egy picit 
számolunk, mondjuk teszek egy javaslatot, ezt most itt a múltkor is tárgyaltuk már, próbáltuk 
számszerűsíteni. Hogyha például azt a javaslatot tenném, hogy fizessünk 15 ezer forint havi 
bérleti díjat az egyházközségnek, és utána részesítsük mondjuk 10% bevételben, minden ott 
töltött és általunk bevételezett  éjszaka után, körülbelül akkor jönne ki ez az összeg. Tehát ez 
egy javaslat részemről, hogy 2014-ben ilyen juttatást lehetne a Faluház bérlésére, vagy 
használatára, vagy bárminek nevezzük, juttatni. Ebbe én beleértem azt is, hogyha testület úgy 
döntene, hogy mégse jön egy ilyen megállapodás létre, akkor viszont visszamenőleg tudjunk 
legalább egy ekkora összeget már elkezdeni törleszteni, hiszen erről, bár még végleges 
határozat nem született, de azért szerintem szándék már megnyilvánult a testület részéről.  
 
Szigeti László képviselő: Jó, ezt én értem, csak ide az van írva, hogy ezen a szakfeladaton 
terveztük meg a sportöltöző, a Kultúrház, a régi posta épület, és az önkormányzati épület 
áram, gáz és vízdíj költségét.  
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Sallee Barbara polgármester: Itt Illésné Ági tud neked információt adni, mint minden 
évben, hiszen ezek a szakfeladatok fel vannak osztva itt csoportokra. Mindjárt majd még én is 
kitérek, de Illésné Ági, segíts a képviselőnek, amiket nekem is el szoktál mondani, hogy hogy 
vannak ezek felosztva.  
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Ott fent fel van sorolva, csak azért van az 
zárójelben, hogy az a Faluházhoz tartozik.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ha gondolod, a sorba még be lehet venni, hogy Faluház, de 
teljesen mindegy.  
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Tehát az összes épület a fenntartási költségei 
vannak itt. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ami nem lakóingatlan. Tehát ugye nem működtetünk most 
lakást, vagy… 
 
Lutár Mária jegyző: A költségek el vannak különítve, Illésné Ági külön gyűjti 
ingatlanonként, tehát Kultúrház, önkormányzat épülete, Faluház, a költségek külön vannak 
gyűjtve.  
 
Szigeti László képviselő: Azt tudom. 
 
Varga József képviselő: Én ehhez annyit fűznék, hogy én sejtettem, hogy erről van szó, de 
akkor viszont, mivel még nincs egyesség az egyházzal, és az eredeti, nem megállapodás, de az 
eredeti javaslatok havi 40 ezer forintról szólnak, akkor nekem az a véleményem, hogyha 
tudunk úgy átcsoportosítani itt majd, ahogy megyünk végig rajta, akkor tegyük be az eredeti 
480 ezer forintot. Ha más megállapodás születik és sikerül kisebb összegben megállapodnunk 
az egyházzal, akkor ez itt megmarad ez a pénz, de nem kell azért újból költségvetést 
módosítani, vagy pénzt átcsoportosítani, ha mégis nem, tehát abban tudunk csak megegyezni, 
hogy mondjuk akkor a havi 40 ezer forint. Mert akkor így ez már az a szám itt lesz, szerintem 
tudunk odatenni másik szakfeladatról. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ha jól értettem, visszamondom, hogy jól értettem-e. Tehát 
egy plafont, azt a plafont szeretnéd ide bevenni, ami a maximális… 
 
Varga József képviselő: Azt a plafont tegyük oda be, amiről itt eredetileg szó volt, mert most 
nincs itt se az atya, most itt tehetünk javaslatot erről-arról magunknak. De hát itt igazából az 
csak egy egyoldalú dolog.  
 
Sallee Barbara polgármester: A költségvetés mindig egy egyoldalú dolog. 
 
Varga József képviselő: Tárgyalni akkor is kell róla nyilván, hiszen ez az egyezség még nem 
született meg, de legalább akkor a költségvetésben legyen bent az az összeg, amiről eredetileg 
szólt ez, hát nem megállapodás, mert ugye még nem született meg a megállapodás. De akkor 
ne kelljen utána azért megint költségvetést módosítani, mert esetleg az születik meg. 
Szerintem, itt legyen bent az a 480 ezer forint.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ezt megértettem, én ezt most ideírom jobb oldalra, és ez 230 
ezer forint különbözet, és ezt most az utolsó, azaz a 10. oldalon a tartalékból levontam, illetve 
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kezdem írni a levonást, jó? Legyen így az első lépésben, és meglátjuk még milyen javaslatok 
jönnek. Én még hadd fűzzem azt hozzá az érthetőség kedvéért, többször találtok itt jobb oldalt 
egy üres kasznit, tehát amikor az van, hogy 2013. évi előirányzat, és jobb oldalt teljesen üres a 
sor, például itt a bio-kazánt említeném, akkor ez azt jelenti legjobb tudomásom szerint, hogy 
ez a szakfeladat, mint olyan megszűnt, és lehet, hogy ennek a 2014-es kiadásához viszont 
megtaláljátok egy másik sorban. Mert ez nem azt jelenti, hogy teljesen ki lett vezetve, vagy 
egyáltalán akkor arra nem fordítanánk, hanem ugye szakfeladat módosítások történnek akár 
év közben is, ezt így lehet látni. De nyugodtan kérdezzetek rá, hogyha konkrétan ez így 
felmerül. 
 
Varga József képviselő: Én visszamennék ide a lakóingatlan üzemeltetéshez, a 3. oldalon az 
első táblázat. Hogy ugye karbantartás és felújításra a Széchenyi utcai ház állagának a 
megőrzésére, itt most a tavalyival szemben 150 ezer forint lett betervezve. Nekem az a 
véleményem, hogy 150 ezer forintból túl sok mindent azon az épületen nem lehet csinálni. 
Hogyha ezt tartalékba helyezzük, vagy ennek egy részét tartalékba helyezzük, mondjuk itt 
meghagyunk 50 ezer forintot a tavalyi 20 ezerrel szemben, hogy azért mégis, hogyha valamit 
vásárolni kell, én azt gondolom, egy felújítás az azért 100 ezer forintnál biztos, hogy többe 
kerül. Tehát másba kell mindenképpen, szerintem is pályázatba kell gondolkodni, hogyha 
felújítást tervezünk, akár ez az innen elvett 100 ezer forint akár pályázati alapba is kerülhet, 
vagy az általános tartalékba, amiből pályázati pénzt is képezhetünk, hogyha ez megvalósul 
szerintem. Tehát az a véleményem, hogy itt hagyjunk meg 50 ezer forintot, és akkor innen 
100-at vegyünk le.  
 
Sallee Barbara polgármester: Nekem ezzel az a problémám, hogy ugye most 10 fő 
közfoglalkoztatott van, ahol 4-en ideiglenesen iskolába járnak, de aztán visszajönnek. És ők 
ott melegednek, tartózkodnak. Tehát azért kell anyagiakat fordítani erre az épületre, mert 
különben mondhatná a testület, hogy nem nyúl hozzá, ez nem az én álláspontom, csak 
mondom, elméletileg, amit most szerintem így nem tehet meg. Tehát ott tényleg 10 ember jár 
ki-be, ott akár egy faoszlop felújítása, nézzétek meg ott a teraszt, hogyan néz ki. 
 
Varga József képviselő: Azt le kell szerelni, balesetveszélyes. Tehát ott nem felújítani kell, 
azt le kell onnan szedni.  
 
Sallee Barbara polgármester: Bármilyen munka van, én ezt javaslom. Én ebből nem 
faragnék le, de hát természetesen tudomásul veszem a javaslatot.  
 
Varga József képviselő: Tehát a többi költség az maradna, mert itt látom az áram is többre 
lett tervezve, nyilván azért, mert ott többet tartózkodnak. A gáz is többre lett tervezve, az 
anyagbeszerzés is ugye többre lett tervezve. Tehát azért amiért ők ott vannak, fűtenek esetleg, 
az nyilván oké, rendben van, de több fogy esetleg víz, az oké. Csak magán az épületen, akkor 
azt kellene mondanunk, hogy jó, méressük fel, hogy annak az épületnek az egész elektromos 
rendszerét a villanyórától fogva mennyiért csinálnák meg. És akkor erre szavazzunk meg egy 
összeget. És akkor véssék ki az összes vezetéket, ha kell a falból, vezetékeljék át, és szabvány 
szerint csinálják meg. Nekem ez a felújítás. De ez nem fér bele 100 ezer forintba. Én ezért 
gondoltam azt, hogy ezt a 100 ezer forintot tegyük tartalékba, és ha lesz rá keret, vagy lesz 
pályázat, akkor viszont egy ilyen irányú, vagy rakjuk át a tetőt, tehát rakassuk át a tetőt, de ez 
se fér bele 100 ezer forintba. Tehát nekem a felújítás ezt jelenti. A karbantartás az az, hogy 
kifestünk, lefestünk egy ablakot, arra veszünk festéket, azt a közmunkásaink meg tudják 
csinálni, arra mondjuk így munkadíj nem rakódik, csak legfeljebb tényleg az anyagköltség. 
Nem tudom, hogy mi a véleménye a testületnek? 
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Sallee Barbara polgármester: Mindjárt nagyon szívesen átadom a szót, csak nem tudom, 
hogy meg tudtam-e magam értetni, mert én arra gondolok, hogy ugye ez egy szakfeladat, itt 
van egy sor, ezt a sort úgy hívják, hogy karbantartás, felújítás. Tehát ez a sornak a neve. Most 
teljesen mindegy, hogy ezt karbantartásra költjük, vagy felújításra költjük. Ezen lehet 
vitatkozni, hogy akkor véleményed szerint felújítani természetesen nem lehet 150 ezer 
forintból, ezzel én teljesen egyetértek. Ez ennek a sornak az elnevezésén nem fog változtatni. 
Itt most konkrétan arról beszélünk, hogy azt szeretnéd, hogy karbantartás, felújításra ne 150 
ezer forint menjen, csak 50 ezer. Én itt most megjegyzem, hogy felelős gazdálkodással többet 
javaslok, mint 50 ezer forint, mert ismerem a szükségleteket. Tehát 10 ember jár-kel be, 
nagyon rossz állapotban van az épület, tehát olyan szinten rossz, hogy igen, lehet tényleg kell 
egy tetőrakót, hogy nem azt mondom, hogy új cserepekkel, de rakja át, vagy bármi. Hát ez 50 
ezer forintból nem fog megvalósulni. És én nem azt mondom, hogy erre mindenképpen sor 
kell, hogy kerüljön, én csak előrelátóan ezt ide beterveztem, hogy azért tudja a testület, hogy 
itt van egy olyan fájó pont, amire oda kell figyelni, mert ez a 10 ember máshol nem fog tudni 
összegyűlni. Nincs olyan helyisége az önkormányzatnak jelenleg, ahol szerszámokat tudnak 
tárolni, ahol ilyen munkálatokat el tudnak végezni, akár bent, szélvédett vagy bármilyen más 
helyen. Ezekre gondoltam. Ne felejtsük el azt sem, hogy például az aprítógép, hogyha nálunk 
van, azt itt tárolni kell, tehát most már legalább négy variációt felajánlottak, hogy hol tudjuk 
tárolni, és van egy olyan javaslat, hogy a kisebb épületnek a teraszán. Mert pont befér. De 
gondoljátok át, minden más építmény ennél sokkal többe kerülne. Tehát ezeket lehet így 
pörgetni. De felírtam, tehát képviselő úr, mint javaslat felírtam, azt hiszem, szavazunk róla, 
meglátjuk az összkép hogy néz ki. Esetleg ha más képviselő most ehhez a sorhoz hozzá 
szeretne szólni, én szívesen állok elébe. Én fenntartom ezt a véleményemet. Látom, hogy 
eddig is milyen pénzek folynak oda, mibe kerül, hogyan kerül, azért még azt hozzáteszem, 
hogy ne felejtse el a testület, hogy többszázezer forintot nyertünk el ugye most itt a 
közfoglalkoztatottak pályázata keretében eszközre. Tehát ez meg azért jó, mert akkor nem 
eszközre kell költenünk, amit mondjuk külön meg kellett volna, tehát több hólapátot, 
gereblyére, ásóra, bármire, hanem akkor lehet mondjuk ilyenbe gondolkodni.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Én inkább egyetértek azzal a képviselő úrral ellentétben, hogy a 
150 ezer forint maradjon, mert arra az épületre rá kell, hogy fordítsuk azt. Sőt, még úgyis ki 
kell pótolni, mert mindenképpen, ahogy képviselő úr mondta, a legfontosabb a villanynak a 
rendezése. A villany fontos, nem tudom a tető mennyire. Nekem az a véleményem, hogy a 
belső helyiségileg úgy legyen kialakítva, hogy ezek a közmunkások, akik itt dolgoznak, 
legyen egy olyan helyük, ahova be tudnak menni, a dolgaikat le tudják rakni, amin tudnak 
enni, egy asztalt, stb, tehát olyan körülményeket teremteni, ők ezt gondolom, ki tudják 
meszelni, tehát olyanná tenni, hogy azt tudják használni. Tulajdonképpen az a cél, hogy az 
üresen álló ingatlanokat minél előbb hasznosítsuk. Tehát ez is egy módja annak, hogy 
hasznosítsuk. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nincs más választásunk. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Igen, mert kellemetlen, hogy amíg nem odajártak, itt a 
polgármesteri hivatalnál intézték el dolgaikat, stb.  
 
Sallee Barbara polgármester: Amíg a pince hozzáférhető volt, addig ott tudták, meg hát itt 
tudtak melegedni. De csináljuk ezt így, hogyha szabad, bocsánat, ezek a jelentkezések most 
még pont ehhez, Szigeti László? 
 



 15

Szigeti László képviselő: Nekem az a véleményem, hogy el kell döntenünk, mit akarunk 
azzal az épülettel csinálni. Jelen állás szerint azt az épületet használni fogja az önkormányzat, 
mert a közmunkások nem tudnak hova elmenni, hiszen itt az alagsor megszűnt. Azzal 
egyetértek képviselő asszonnyal, illetve az előterjesztéssel, hogy az épületre költeni kell. 
Pontosan azért, mert közmunkásaink ott tudnak tartózkodni, illetve WC-t használni, stb. Én 
véleményem az, hogy feltenném azt, hogy a legszükségesebb javítások mennyibe kerülnek. 
Most teljesen független attól, hogy ide 150 ezer forintot tervezünk, vagy 50 ezret, vagy 75 
ezer forintot, és utána azt az épületet vagy a tartalékból, valószínű akkor a tartalékból, a 
szükséges javításokat el kell végezni. Gondolom meszelni kell, hogyha az áramvezetékek 
olyan állapotban vannak, ami balesetveszélyes, azt ki kell cserélni, nem lehet mit csinálni. Én 
azt mondom, mivel költségvetésről beszélünk, ezért mérjük fel azt az épületet. Nem kell még 
ahhoz olyan nagy szakember se, hogy nagyjából fel lehessen mérni, hogy mik a 
legszükségesebb javítások azon az épületen. És most függetlenül, akár ide tervezhetünk 50 
ezer forintot, vagy 75 ezret, de ezt azért mondtam el, hogy ezt a képviselő-testület tartsa 
napirenden, hogy arra az épületre mindenféleképpen költeni kell. Köszönöm.  
 
Sallee Barbara polgármester: Amikor képviselő út azt mondja, hogy arra az épületre, akkor 
nem vagyok benne biztos, hogy egy dologról beszélünk-e? Ez a Széchenyi utca 15-17. Ez két 
épület. Az egyik épület helyi védelem alatt áll, teljesen használhatatlan és balesetveszélyes. 
Tehát oda ember bemenni, ott munkát végezni, bármit csinálni nem lehet. Én a kisebbik 
épületről beszélek, amiben ugye korábban bérlők is laktak, és ezt a kisebbik épületet 
használják most a munkások úgy, hogy reggeliző szünetben bemennek oda melegedni. 
 
Szigeti László képviselő: Most ki akarsz oktatni, Barbara? Tudom, hogy hol vannak a 
munkások, mert voltam bent, én megnéztem azt az épületet. 
 
Sallee Barbara polgármester: Elnézést, most hadd beszéljek, szeretném befejezni. Tehát 
erről a pici épületről beszélek, semmiféle összeg, ami általam költségvetésbe be lett tervezve 
nem érinti a nagyobb épületet, csakhogy félreértés ne legyen. Tehát hogyha a képviselő-
testület abban gondolkodik, hogy a nagyobb épülettel szeretne valamit kezdeni, és azt 
felújítani szeretné, de az helyi védelem alatt áll, akkor teljesen más volumenbe kell 
gondolkodni. Én itt a napi használhatóságról beszélek, és igenis felmérettük, hogy az árammal 
mit kellene csinálni, felmérettük, hogy a tetővel mit kellene csinálni, ez alapján tettem be ide 
a 150 ezer forintot. Mert ezt látom előre, hogy mielőbb meg kellene oldani. Tehát ha a kis 
épületről beszéltél eddig, úgy érted ezt, akkor tényleg legalábbis részemről nyitott ajtókat 
döngetsz, mert pontosan erről van itt szó.  
 
Varga József képviselő: Szerintem mindegyünk erről az épületről beszélt, most kisebbik, 
nagyobbik teljesen mindegy. Nagyobbnak néz ki, de lehet, hogy az a kisebb, mindegy. A 
lényeg az, hogy akkor nem értettük egymást, vagy mégis értettük egymást, mert 
tulajdonképpen én is ezt mondtam, hogy oda nem elég a 150 ezer forint. De ha innen 
kivesszük a 100-at, tartalékba helyezzük, jön a villanyszerelő, azt mondja, 350 ezer forint a 
villanynak a bekerülési költsége, akkor az általános tartalék terhére 350 ezer forintot meg fog 
szavazni a testület arra, hogy a villany fel legyen újítva.  
 
Sallee Barbara polgármester: A kisebb épületben? 
 
Varga József képviselő: Természetesen. 
 
Szigeti László képviselő: Beszéljünk konkrétan, Széchenyi utca 17-es. 
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Varga József képviselő: Tehát amit most használnak közmunkások, meg annak a tetejét is. 
Most arról volt szó, nem a másikról, meg szerintem senki se a másikról beszélt. Csak az, hogy 
ha ez az általános tartalékban van ez a 100 ezer forint, onnan bármikor tudjuk mozgósítani, 
esetleg akkor ilyen célra. De én azért mondtam, hogy ez nem elég a villanyra, nem elég a 
tetőre, akkor legyen azért ott valamennyi festékre, meg mészre, meg ecsetre, meg nem tudom 
én mire, akár 60 ezer, vagy 70 ezer is, és akkor annyival kevesebb meg menjen át az általános 
tartalékba. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én ezt akkor most nem tudom, hogy jól értelmezem-e? Akkor 
arra teszel konkrétan javaslatot, hogy a testület mondjuk a hivatalon keresztül kérjen be két 
árajánlatot arra, hogy mennyibe kerül a Széchenyi utca 17. áramfelújítása? 
 
Varga József képviselő: Akár. Mert a felújítás nálam ezt jelenti, hogy akkor csináljunk 
valamit, de akkor azt az órától az utolsó konnektorig, és az legyen kész, és tudjuk azt 
mondani, hogy az akkor megfelel a szabályoknak. És akkor ha egy fúrógépet használnak, 
akkor az nem balesetveszélyes.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ott nem használnak eszközöket. 
 
Varga József képviselő: De még használhatnak.  
 
Sallee Barbara polgármester: Hát én szerintem az az egész épület, úgy ahogy van nem 
munkára alkalmas, még egyszer mondom. 
 
Varga József képviselő: Nyilván, ez egy lakóház.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ők reggeli időben mennek oda be, melegedni. Tehát azért 
csakhogy félreértés ne legyen. Mivel ennek a háznak, tehát most a Széchenyi utca 17-esről 
beszélek, nemcsak az áram a fontos, hanem a tető, de akár a falak, hiszen azok teljesen 
penészesek, felújításra szorulnak, az egész WC, fürdő rendszere. Tehát hogyha ezt a 
képviselő-testület ismét így fel akarja újítani, akkor én szerintem, hogyha 
költségvolumenekről beszélünk, távlatokban kell gondolkodni.  
 
Varga József képviselő: De akkor az lehet pályázati alap is, az a pénz, amit mi most általános 
tartalékba tennénk. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, én megértettem a te javaslatodat, ezen én nem…. (Nem 
hallható a felvétel.), hiszen majd szavazunk erről. Tehát azt javaslod, hogy innen 100 ezer 
forint kerüljön a tartalékba. És én meg akkor azt a javaslatot vettem ki, hogy kértek árajánlatot 
arról, hogy mennyibe kerülne az áram teljes felújítása? 
 
Varga József képviselő: Szerintem majd egy külön másik napirendi ponton szavazzuk meg, 
ezt most ne keverjük ide. 
 
Sallee Barbara polgármester: Most ne haragudj, de akkor ez most azt jelenti, hogy mennek 
megint itt a hetek, hónapok, és olyan helyzetbe vannak ott a munkások, hogy az áramot 
biztonságban nem tudják használni.  
 
Varga József képviselő: Most mondtad, hogy nem használják ott az áramot. 
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Sallee Barbara polgármester: Nem, azt mondtam, hogy nem használnak fúrógépet, nem 
végeznek így munkát. De például a fűtőegységet próbáld meg kivenni a lábuk alól, hogy ne 
tudjanak semmit fűteni.  
 
Varga József képviselő: Gázzal fűtenek, nem? 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, ők elektromosan fűtenek. 
 
Varga József képviselő: Az elég baj. Miért? Ott a gáz bent.  
 
Sallee Barbara polgármester: Hát arra a fél órára, amikor bemennek reggelizni az egyik 
konyhahelyiségbe, bekapcsolnak egy elektromos fűtőt. 
 
Varga József képviselő: Semmilyen más fűtés nincs? 
 
Sallee Barbara polgármester: Ez nem egy működésben tartott épület. Azért itt már legyen 
világos dolog. Hát, hogyha működésbe, használatba szeretné ezt venni a testület, akkor 
teljesen más volumenről beszélünk.  
 
Varga József képviselő: Hát én meg itt úgy értelmeztem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, nem. Ha félreérthető voltam, akkor elnézést kérek, de 
mégis ismétlem azt, amit te mondtál, mert szerintem ugyanerről beszélünk, csak más oldalról 
közelítjük meg. Tehát az, hogy a sorban az van, hogy felújítás, karbantartás, az nem jelenti 
azt, hogy nekem van egy olyan fantáziám, hogy 150 ezer forintból ezt felújítjuk. Hanem ez 
csak egy sor, ahogy így meg van nevezve. Ez alatt értem azt, hogy olyan szinten hozzuk fel 
ezt az épületet, hogy legalább a munkások oda reggeli időbe be tudjanak menni, veszély 
nélkül tudjanak ott leülni, egy reggelit megenni. Mert ennyi. Ebédelni hazamennek, és ott 
tárolják jelenleg az eszközöket. De ha másképp szeretné ezt a testület, tehát kitalálhatunk 
akkor egy másik épületet, vagy felhúzhatunk bármit, gondolkozzunk akkor másban, mert ha 
itt tényleg arról van szó, hogy a testület azt szeretné, hogy a Széchenyi utca 17. legyen 
működőképes, és minden használatra jó, akkor teljesen másban kell gondolkodni. És azt meg 
nem tudom elfogadni, hogy akkor arra 100 ezer forint legyen. Ez így nem működik. Vagy 
találunk akkor egy pályázatot arra, vagy másban kell gondolkodni. 
 
Szigeti László képviselő: Én tudomásom szerint az az épület is fel lett mérve, hogy milyen 
állapotban van. 
 
Sallee Barbara polgármester: Persze, fel lett mérve.  
 
Szigeti László képviselő: Hát akkor hol van az a jegyzőkönyv, ami alapján? 
 
Sallee Barbara polgármester: Hát ezt minden testületi tag megkapta, ezt keresd meg otthon, 
de bármikor ide besétálunk a hivatalba, odaadom neked. 
 
Szigeti László képviselő: 15-ös épületről kaptunk, 17-esről nem kaptunk szerintem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Mind a kettőről. 
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Szigeti László képviselő: Én most is azt mondom, ezt fel kell mérni, hogy mik azok a 
legszükségesebb dolgok, amiket el kell végezni, és nem a 15-ös épületről beszélek. 
 
Sallee Barbara polgármester: De ezt a kört már lefutottuk. 
 
Szigeti László képviselő: A 17-es épületről beszélek. Például egyszer volt arról szó, hogy ott 
az árammal problémák vannak, de konkrétan milyen problémák lehetnek az árammal, én 
akkor még nem laktam itt, de úgy tudom, hogy az épület teljesen fel lett újítva a 90-es 
években. Tehát cirka 20 év alatt ott nem lehetnek olyan problémák, hogyha teljesen fel lett 
újítva az épület, hogy az árammal problémák lehessenek.  
 
Sallee Barbara polgármester: Képviselő úr, azt kell mondanom egyszerűen le vagyok 
döbbenve. Hiszen itt már tárgyaltuk ezt a két épületet, én a testület elé hoztam a szakértői 
véleményeket, az értékbecsléstől kezdve, mindent, hiszen én el szerettem volna adni ezeket az 
épületeket. És azért itt ez nagyon-nagyon furcsa, hogy nem vagy képben, hogy milyen 
állapotban van. Teljesen megdöbbentő. Hát tudod, hogy a költségvetésben mennyit költöttünk 
rá, vagy éppen mennyit nem. Úgyhogy szerintem ez itt tényleg megdöbbentő.  
 
Szigeti László képviselő: Nekem is megdöbbentő, hogy az 15-ösről kaptunk, de erről az 
épületről… 
 
Sallee Barbara polgármester: Mind a kettőről. 
Gyurka Miklósné képviselő: Nem képviselő úr, egyben volt, most igaza van a polgármester 
asszonynak. Mert az csak egy értékbecslés volt.  
 
Szigeti László képviselő: De az értékbecslés nem egyenlő a műszaki felülvizsgálattal. 
 
Sallee Barbara polgármester: De az is megtörtént, még azt is bemutattam nektek, amikor ki 
kellett lakoltatni a lakosokat a 17-es épületből. 
 
Szigeti László képviselő: Arról volt egy papír, hogy az árammal valami volt, de… 
 
Sallee Barbara polgármester: Hát ne haragudj, tárgyaltuk a testülettel. 
 
Szigeti László képviselő: Azt tárgyaltuk valóban, de hogy arról egy felelős nyilatkozat 
született volna, hogy mi a baja az áramnak, erről biztos, hogy nem volt szó. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én arra kérlek, hogy holnap nyitvatartási időben légy szíves 
gyere be a hivatalba, vagy valamikor, amikor van időd, és itt ezt Kovács Pálné neked előveszi, 
megmutatja, itt vannak ezek a papírok egy dossziéban, bármikor betekinthető. Ezt tárgyalta a 
testület, ezt előterjesztettem, volt rá indokom, miért? Más volt az elképzelésem azzal az 
épülettel kapcsolatban, mint a testületnek, ezt már tárgyaltuk, csak most azon csodálkozom, 
hogy ezekre már nem emlékszel. Tehát ezek vitás problémák nap mint nap, amik minket 
érintenek. 
 
Szigeti László képviselő: Én emlékszem, szakértői véleményt nem láttunk erről az épületről. 
Biztos vagyok benne, hogy szakértői véleményt erről az épületről nem láttunk. Másikról 
láttunk, de ott se láttuk, csak te állítottad határozottan, hogy az az épület össze fog dőlni. De 
szakértői véleményt arról az épületről én nem láttam, amibe leírta a szakértő, hogy ez az 
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épület statikailag nem megbízható, életveszélyes. Kijelenti, hogy életveszélyes. Tehát ilyet se 
láttam. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, én ezt most felírtam magamnak, és arra kérlek, tehát én 
előkészíttetem ezt a hivatalsegéddel, elő fogja venni neked megmutatni, és ha gondolod akár 
testületi ülésen is ismételten ezt a tájékoztatást megadom. Ez nem egy nagy dolog. De tényleg 
ezen csodálkozom. Összefoglalva hadd mondjam még egyszer, látni kéne tisztelt 
képviselőknek, hogy ez egy olyan épület, aminek ideiglenes használatára most rászorultunk. 
De ezt tudta a testület, amikor megszavaztuk a bio-kazán pincébe való költöztetését. Tudta a 
testület, hogy vagy lép, vagy felhúz valahol egy valamilyen ideiglenes épületet, vagy nem 
tudom akár a Kultúrház egy részébe költözteti a munkásokat, vagy bármilyen javaslat eszébe 
juthat, de tudja ezt a testület, hogy ezt ideiglenesen használjuk. És én arról szeretném 
tájékoztatni a testületet, hogy igenis 2014-ben is, a költségvetésben erre gondolni kell, hogy 
egy minimum felhajtás kell, és ez a felhajtás mindig több lesz. Tehát ezt tudja, aki épülettel 
foglalkozik, ha nem végeztük el 2013-ban, mármint nem végeztük el, akkor most 2014-ben 
kell, akkor drágább, stb. Ez így egymásra rakódik ez az összeg, vagy ezek az összegek. És 
ezért én személyesen nem értek azzal egyet, hogy itt 100 ezer forintot kivegyünk bármilyen 
címszó alatt. De ideírtam, és még alpolgármester úr jelentkezett, mindjárt átadom neki a szót, 
utána ezen a soron lépjünk túl, és utána majd szavazunk minden egyes ilyen javaslatról, és 
akkor meglátjuk, hogy milyen összkép alakul ki. Mert szerintem itt most már nagyon sok 
mindent elmondtunk. Nekem az a fontos, hogy lássa a testület, hogy igen, valamilyen, 
karbantartásra ez a Széchenyi utca 17. igenis rászorul.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Csak röviden két mondat erejéig, erről a 
lakóingatlanról reggelig is beszélhetnénk értelmetlenül. Inkább valóban egy külön testületi 
ülésen kellene erről tárgyalni. Véleményem szerint teljesen mindegy, hogy az a 150 ezer 
forint a szakfeladaton belül van, vagy a céltartalékban van, mert szükség esetén 
mindenhonnan fel lehet használni ezt a felújításra, vagy karbantartásra az összeget. Még 
röviden a karbantartáshoz, felújításhoz. Véleményem szerint a legfontosabb lenne első 
lépésben a talajvíz és az esővíz károsító hatásaitól megvédeni ezt az épületet, és utána 
beszélhetnénk a villanyról, meg bármely festési dolgok felújításáról. Ha nálam van a szó, 
akkor még ehhez az oldalhoz lenne egy kérdésem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Elnézést, más téma? Csak egy mondatot tennék. Mit értesz a 
talajvizes részhez? Hiszen azonnal 2010 őszén a csatornákat helyretettettük. Ezzel kezdtük. 
Vagy mire gondolsz konkrétan? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Az kevés. Dréncsövezni kellene azt az épületet, ami 
a talajvizet elvezetné, és úgy megszüntetni a beázásokat. A tetőcserép kijavítását, és a 
csatorna folyamatos karbantartását.  
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát amit említettünk az elején, hogy a tető? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Igen, de az nem jelenti azt, hogy teljesen le kell 
cserélni a tetőt, meg átrakni az egész tetőt, csak az eltört cserepet kijavítani.  
 
Sallee Barbara polgármester: Egyetértek.  
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Kozma-Bognár László alpolgármester: Ezt értettem. Ehhez az oldalhoz, visszatérve egy 
picit az egyházhoz. Ott nekem csak kérdésem lenne, hogy az egyházzal a megállapodás az 
miért nem tudott még létrejönni? Hol akadt el ez a dolog? 
 
Sallee Barbara polgármester: Emlékeztetek a 2013. november 29-ei közmeghallgatásra. Ott 
a testület engem felkért arra, hogy hozzuk össze, írjuk össze, mekkora felhajtás lenne 
átköltöztetni a könyvtárat a Kultúrházba. Ez volt ott akkor egy szavazati javaslat. Én a 
múltkori testületi ülésen, ennek a dátumára bocsánat, most nem emlékszem, azt hiszem, csak 
hárman voltunk itt, már megadtam azt a tájékoztatást, amit akkor meg tudtam adni. Több 
árajánlat még folyamatban van, várjuk, itt a hivatal munkásának ki van adva, hogy ezeket 
kérje be, fűtést kellene korszerűsíteni a polgárőrség helységben. Erre még nem kaptunk 
végleges árajánlatot. Ha ezt megkapjuk, akkor pontos számokban is el tudom mondani. Ez 
nem akadályozza a testületet attól, hogy határozatot hozzon arról, hogy mit szeretne. Hozza 
meg a testület a határozatát, tehát tegyen egy javaslatot, hogy mit szeretne megállapodásban. 
Emlékeztetetek a nem egyetértett pontokban, ebbe több képviselő is nem értett egyet, tehát 
nemcsak az én véleményem, mégpedig az, hogy amennyiben az egyház bérbeadóként szeretne 
fellépni, akkor nagyon pontosan meg kell határozni, hogy a szerződésben a bérlő, tehát akkor 
lenne ez a Hegymagas önkormányzat, milyen feladatokat vállal. Jelenleg ugyanis ebben 
nincsen egyetértés. Nincs egyetértés abban, hogy mi történik akkor, hogyha egy padlót fel kell 
újítani. Nincs egyetértés abban, hogy mi történik akkor, hogyha egy bojlerrel valami történik. 
És nincs egyetértés abban, hogy pontosan hol húzzuk meg azt a vonalat, ami a bérlő feladatai 
és a bérbeadó feladatai között van. Még tájékoztatnálak arról, hogy a háttérben még nem 
általam kezdeményezetten, de tudomásom van róla, többen is fordultak kérelemmel az 
egyházhoz, az érsekséghez, hogy segítse ezt a községet abban, hogy ezt továbbra is a község 
használhassa, mégpedig nem mondom azt, hogy ingyen, mert ugye ezt sose használtuk 
ingyen, hanem azért a munkáért, felhajtásért, fűtésért, gondozásért, ápolásért, mint eddig. 
Szerintem ez a község érdeke, hogy ezeket a válaszokat megkapja, hátha ilyen jóindulatú 
támogatást kapunk az érsekségtől. Hozzáfűzöm, amit minden egyes alkalomkor, amikor 
tárgyaljuk ezt a témát, hozzáfűzöm, hogy hogyha még tényleg arról van szó, hogy ilyen 
kihegyezetten, kiélesülve megy ez a helyzet, hogy igenis pénzt kér, és ennyit az 
egyházközség, akkor én meg nyomatékkal fogok azirányba eljárni, hogy teljes körűen nézzük 
meg itt az egyházközséggel való kapcsolatunkat. Ugyanis nemhogy csak évek óta 
folyamatosan ingyen és bérmentve gondozzuk a területeiket, hanem rengeteg más olyan 
költségünk is van ezzel kapcsolatban, amelyekről akkor beszéljünk nyíltan. Mondok egy 
példát, a temetőt nálunk Hegymagason az önkormányzat tartja fenn, minden munkával, 
költséggel kapcsolatosan, összefüggően, de ebből a hegymagasi önkormányzatnak bevétele 
nincs. Legjobb tudomásom szerint az egyháznak viszont igen, hogyha a temetést végzi. Tehát 
akkor nézzünk meg mindent szépen kereken, milyen áramot fizet az önkormányzat, milyen 
területeket gondoz, legyen akkor egy teljesen egészséges, és átlátható… 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Bocsánat, én nem kértem ilyen hosszú választ.  
 
Sallee Barbara polgármester: Bocsánat, elnézést.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Én csak megkérdeztem, hogy miért nem jött létre ez 
a megállapodás? Én azt látom, hogy nem történtek meg érte munkálatok, hogy egyáltalán létre 
is jöhessen ez a megállapodás. Én ezzel befejeztem. Nem kérek további választ rá. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én tájékoztattam múltkor is róla a testületet. Én azt 
javasolnám, hogyha itt, mert itt főként a költségekről van szó, ha a testület úgy látja, hogy ezt 
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is említettük ott a közmeghallgatáson is, hogy amennyiben a költségvetésbe belefér, akkor 
lehet ebben gondolkodni. 
 
Varga József képviselő: Egy szót csak az előzőhöz. Itt úgy tűnt, mintha az egyház a 
temetőből húzna hasznot. Én azt gondolom, ezt helyre kellene tenni, mert Hegymagason a 
sírhelyek ingyenesek, én úgy tudom, és az egyház sem kér ezért pénzt. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én nem tudom, én azt mondom, hogy legjobb tudomásom 
szerint.  
 
Varga József képviselő: Szerintem ez nehogy így hangzódjon ki a jegyzőkönyvből, hogy az 
egyház hasznot húz a hegymagasi temetőből, mert ez így nem igaz. 
 
Sallee Barbara polgármester: Másképp fogalmazom meg akkor. Vannak olyan községek, 
ahol a temető az egyház gondozásában van, vannak olyan települések, ahol ez jól működik, 
vannak olyan települések, ahol ez nem működik jól, helye válogatja. A legjobb tudomásom 
szerint az egyház nem, pillanat másképp fogalmazom. Tehát azt mondom, ami tény és való, 
Hegymagas fenntart egy temetőt, ebből Hegymagas községének bevétele nincs, ez köztudott, 
és viszont ez egy egyházzal kapcsolatos ügy. Tehát az én javaslatom, az én megközelítésem 
az, hogyha már minden ilyenre kitérünk, és hogyha már arról van szó, hogy az egyház tőlünk 
pénzt kér, akkor igenis teljes körűen kell ezt meg… 
 
Lutár Mária jegyző: Csak annyit szeretnék mondani, hogy a temető fenntartása az 
önkormányzati feladat. Vannak ugyan olyan települések, ahol van egyházi temető is, de 
alapvetően a temető fenntartása az önkormányzati feladat. 
Sallee Barbara polgármester: Ezt a feladatot az önkormányzat átruházhatja az egyházra, ezt 
csak jelzem, hiszen van ilyen lehetőség. 
 
Lutár Mária jegyző: Átruházhatja, de itt nem ruházta át, és a temetésért, mint szolgáltatásért, 
de abba beletartozik egy mise, maga a szertartás, amit a plébános úr végez, ezért nyilván kér 
az egyház pénzt, de magáért a temető használatáért nem kér az egyház. 
 
Sallee Barbara polgármester: Míg az önkormányzat minden egyes ilyen alkalmakkor, 
amikor ez lebonyolításra kerül, ugye a temetőben is, hát a témából adódóan, akkor az 
önkormányzatnak viszont van ezzel egy felhajtása. Ez tartozik a teljes körű képhez. Én nem 
azt mondom, hogy vezessünk be temetői díjat, nem találjátok meg egyik költségvetési 
előterjesztésemben sem, hogy temetési díjat kérjünk, vagy temetőhasználati díjat, tehát 
nehogy ez félreérthető legyen.  
 
Varga József képviselő: Egy szót, aztán zárjuk le. Nem az egyház temetkezik a temetőkbe. 
És én többet erről nem akarok beszélni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Bocsánat. Nem az egyház temetkezik. 
 
Varga József képviselő: Így van. Hanem a helyi lakósok. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Ezekről a kegyeleti dolgokról nem illik így beszélni.  
 
Varga József képviselő: Álljon már meg a menet.  
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Sallee Barbara polgármester: Elnézést kérek, bármelyik egyház használhatja a temetőt, 
ebből az egyházak, és akkor itt több van, hiszen van akár református temetés is, nemcsak 
katolikus, igénybe vehetik a temetőt. Nem tudok én se erről többet mondani. Ezt a témát itt 
lezártuk. Tehát 480 ezer forintot ide beírtunk jobbra a költségvetés sorába, mint javaslat, de 
még erről nem döntöttünk, mint a másikról sem. Kérdezem, van-e más észrevétel, javaslat? 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Azt szeretném megkérdezni, az elejére mentem, 4 darab telek 
eladását terveztük 500 ezer forintból. Hogy ez honnét, ki határozott erről? Mert én úgy tudom, 
hogy a telkek eladási ára még nem 500 ezer forint, és erről a testület szerintem nem is 
határozott, hogy ez 500 ezer forint. Vagy a költségvetésbe így be lehet állítani, ha nem 
módosít a képviselő-testület a telkek eladási árából? 
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát a költségvetés keretén belül módosíthat a képviselő-
testület ezekről a díjakról. Emlékeztetetek egy egyszerűbb példára, amikor például a 
képviselő-testület arról határozott, hogy egy fénymásolat mennyibe kerüljön. Most ezt ott a 
végén találod. Én például idén nem tettem arra módosító javaslatot.  
 
Varga József képviselő: De akkor az annyiba is kerül, hogyha most mi ezt így elfogadjuk, 
akkor 500 ezerért fogjuk eladni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Így van, ez az én javaslatom. 
 
(hangzavar) 
 
Elnézést kérek, befejezhetem a mondatomat. Mindjárt és ha valamit korrigálni kell, akkor 
korrigáljuk.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Lehet, hogy nekem nem volt egyértelmű. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, lehet, hogy nem egyértelműen fogalmaztunk, ez is 
belefér a pakliba. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Lehet, hogy én értettem félre, bocsánat.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ha észrevétel van, akkor jó, ha szóltok, azért vagyunk itt, 
hogy átnézzük. Tehát én arról az oldalról közelítem meg, legalábbis legjobb tudomásom 
szerint, a költségvetés alkotása keretében a képviselő-testület döntött arról, hogy például 
szolgáltatásokat milyen árakkal folyamatosít. Itt látjátok a rendelet 3. oldalán például, hogy 
internethasználat, stb, hadd ne térjek rá, ezt egyszer már végigtárgyaltuk. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Ez egyértelmű. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ugyanígy a költségvetéskor a…. (Nem hallható a felvétel.) 
határozhat természetesen a testület úgy, hogy mennyiért árul telkeket. Az én javaslatom az, 
hogy igen, 500 ezer forintért árulja. Most hadd kérdezzem meg Illésné Ágit, hogy segítsen 
nekem, hogy melyik sorban van ez? Mert lehet, hogy elírtuk? 
 
Varga József képviselő: A táblázat feletti második sor. Felhalmozási bevétel: 4 db telek 
eladását terveztük 500 ezer forint + áfa értékben. 
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Sallee Barbara polgármester: Akkor elnézést kérek, 500 ezer forint per telek, mert ezt a 
bevételeknél már látjátok, hogy 4 millió van. Elnézést kérünk, akkor kimaradt itt, hogy per 
darab. Ezt így értelmezzük. Természetesen ezt külön teszem majd föl javaslatnak, ugye én 
még nem jutottam oda, hogy az én előterjesztésemről beszéljek. Először fogadtam itt a 
kérdéseket. De igen, ha már képviselő asszony kérdezi, ez az én javaslatom. Hogy adjuk 
ezeket a telkeket olcsóbban. Én látom, hogy ezek a telkek ott vannak, ott állnak, nem kerülnek 
eladásra, ugye közművesítve lettek. Nem tudom azt az érvelést elfogadni, amit itt egyszer 
hallottam Szigeti Lászlótól, hogy azért ne adjuk olcsóbban, mert ugye ő többet fizetett. Ez 
szerintem nem a lakosok érdekének figyelembevétele. Itt az lenne a falu vitális érdeke, hogy 
minél több lakos költözzön Hegymagasra, gondolok itt fiatal családokra, ugye adófizetőkre, 
és igenis ezt a dinamikát szeretném betervezni a költségvetésbe. Szerintem akár adhatnánk 1 
forintért is, de hát ebbe nem hiszem, hogy partner a testület. Más község is már megtett ilyet, 
hogy szimbolikus összegekért árulta, ez által sikerült benépesíteni a falut és a nem 
beköltözések ellen harcolnia. Én javaslatom tehát az, hogy áruljuk a telkeket, vigye le a 
testület a telkek vásárlási árát fél millió + áfára le, és akkor tudom azt a javaslatot tenni, hogy 
2014-ben 4 darab telek kerülhetne akár eladásra. Ez az én javaslatom, aztán természetesen 
hallgatom a véleményeket.  
 
Szigeti László képviselő: Csak ki szeretném itt hangsúlyozni, hogy én nem annak vagyok 
ellene, hogy lejjebb vigyük a telkek árát, csak ott 300 ezer forint, vagy valami ilyesmi telekár 
jött elő, és én azért mégiscsak kifogásolom, hogy én megvettem 1,6 millió forint + áfáért, más 
meg hozzájut 300 ezer forintért. 
 
Sallee Barbara polgármester: És én pont ezt a hozzáállást kifogásolom, hiszen a te telked 
értéke nem veszít az… 
 
Szigeti László képviselő: Aztán te majd kárpótolni fogsz engem?  
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, miért kárpótolnálak? 
 
Szigeti László képviselő: Azért mert más 300 ezer forintért kapta meg a telket, én meg 1,6 
millióért. De nemcsak rólam van szó, hanem arról a 4 lakásról, aki ott már telket vásárolt. 
Mert vagy mindenkinek egyformán áruljuk a telket, vagy nem áruljuk egyformán a telket.  
 
Sallee Barbara polgármester: Mondom, én ezzel nem értek egyet. Már a múltkor se értettem 
egyet. 
 
Szigeti László képviselő: Én se értek egyet. 
 
Sallee Barbara polgármester: Mert a te épületed értékéből nem von le az, hogy más telket 
mennyiért árulnak. Te attól még egy nagyon szép épületet ott létrehozhattál, annak megvan az 
értéke. De viszont nem találom a lakosság érdekében történőnek ezt a felszólalást, hiszen a 
lakosság érdeke igenis az, hogy ezekből a telkekből bevételt szerezzen, vagy bevételt 
folyósítson. Nem láttam semmi olyan lépésedet részedről, hogy te ide telekvásárlókat hoztál 
volna a magas árért. 
 
Szigeti László képviselő: Miért, te hoztál? 
 
Sallee Barbara polgármester: Én többel tárgyaltam, csak ezt az árért… 
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Szigeti László képviselő: Mutasd már meg légy szíves, hogy hol hirdetted meg? 
 
Sallee Barbara polgármester: A honlapon is például. 
 
Szigeti László képviselő: Nincs rajta a honlapon. 
 
Sallee Barbara polgármester: Dehogy nincs rajta a honlapon.  
 
Szigeti László képviselő: Nincsen. Hegymagason a telek nincs meghirdetve.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ez sem helytálló. 
 
Szigeti László képviselő: Helytálló.  
 
Sallee Barbara polgármester: Képviselő úr, azért javaslom, mivel 2,5 millióért, vagy ilyen 
árakért nem kelnek el a telkek, népszerű a piacon, ezért javaslom, hogy vigyük le az árukat.  
 
Szigeti László képviselő: Én nem vagyok ellene, hogy ne vigyük le az árakat. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én tehát teszek aktív lépéseket annak érdekében, hogy legyen 
ebből bevétel. 
 
Szigeti László képviselő: Még egyszer nyomatékosítsuk. Én nem vagyok annak ellenére, 
hogy vigyük le az árakat. Vigyük lejjebb az árakat. De hát azért bocsásson már meg a világ, 
ne annyival vigyük le, negyed annyiért adjuk, mint másnak a telket. Azért itt nemcsak rólam 
van szó, itt van 4 olyan ház, aki már felépítette X összegért, megvásárolta a telket, és 
felépítette. 
 
Sallee Barbara polgármester: Csak tudod ez olyan, hogy bemegyek a boltba, veszek 
paradicsomot, és hogyha két hét múlva szezon van, akkor olcsóbb a paradicsom. És akkor 
azokban az években ti pedig négyen itt boldogan élhettetek, építkezhettetek, és 
használhattátok ezt a telket. Tehát ennek két oldala van ennek a dolognak. És szerintem nem 
négy telektulajdonos érdekét kell csak nézni, hanem az egész falu, az összes lakos érdekét. Én 
ezt tartom az összes lakos érdekének, hogy igenis ebből legyen bevétel, hiszen az a döntés, 
hogy 22 telket közművesített az önkormányzat, egyszerűen nem mutatkozott 
gyümölcsözőnek. És ezen orvosolni kell, és az nem taktika, hogy akkor az ember mindent 
leállít, és akkor nem történik semmi, hanem évről évre elmondom itt, hogy igenis itt 
proaktívan lépni kéne, hogy ezek a dolgok meg tudjanak valósulni.  
 
Varga József képviselő: Hát én nem ezt tapasztaltam. Már bocsánat, de félig elvette 
képviselő úr a kérdésem lényegét. Én azt szerettem volna megkérdezni, az elmúlt három 
évben milyen hirdetéseket, vagy milyen lépések lettek azért téve, hogy ezek a telkek 
elkerüljenek akár azon az áron, vagy elkeljenek azon az áron, amit mi egyszer 
meghatároztunk? Én egyetértek Szigeti Lászlóval, én nem láttam hirdetni, én nem láttam, más 
bizony volt hirdetve bőven olyan, amit lehet, hogy nem is kellett volna. 
 
Sallee Barbara polgármester: Te hol hirdetted? 
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Varga József képviselő: Én saját kezűleg tettem fel a honlapra akkor, amikor még én 
gondoztam a honlapot. És ez úgy valahogy eltűnt róla, amikor te polgármester lettél. 
Fényképpel, panorámaképpel rajta volt ez a terület, nagy felhívással, telefonszámmal. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem tűnt el róla, rajta van a honlapon. Norbert tette fel a 
képeket. Friss képekkel több éve van ott. 
 
Varga József képviselő: Lényegtelen. Én sem javasolom azt, hogy ennyiért adjuk. 
 
Sallee Barbara polgármester: Te hol hirdetted ezeket a telkeket mint képviselő? 
 
Varga József képviselő: Én szóban hirdettem ezeket a telkeket, hiszen nem az én dolgom ezt 
hirdetni, hanem gondolom talán a képviselő-testületnek a határozata alapján talán a 
polgármesternek kellene feladni egy hirdetést, vagy akár fel is adhatna a polgármester. 
Azonnal, ahogy a rendezvényekről fel tud adni a polgármester a mi megkérdezésünk nélkül 
hirdetést, úgy a telekről is fel lehet adni. Soha nem voltál hajlandó… 
 
Sallee Barbara polgármester: Nemcsak rajtad szeretném ezt számon kérni. 
 
Varga József képviselő: Ne kérjél számon rajtam semmit. Soha nem voltál hajlandó 
betervezni telket, most hogy hogy 4 telket beterveztél? Tavaly se voltál egyetlen egy darab 
telket se hajlandó betervezni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Megmondom, szerintem 2,5 millióért a telkek eladhatatlanok. 
Ennek van egy háttértörténete. 
 
Varga József képviselő: Mi nem kapunk azért 2,5 milliót. Ezt mindenkinek meg kell érteni. 
 
Sallee Barbara polgármester: De nem azt mondja, hogy mi nem kapunk, hát kit érdekel, 
hogy mi mennyit kapunk. Őneki ennyit kell kifizetnie.  
 
Varga József képviselő: Az meg az ő dolga.  
 
Sallee Barbara polgármester: Hát igen, csak erre nincs vevő. Ezt azért látnod kéne. 
 
Varga József képviselő: De nincs vevő, ha nem hirdetünk, Barbara.  
 
Sallee Barbara polgármester: Hát ne haragudj, én is szóban hirdetem. Még nem volt olyan 
tárgyalásom olyan emberrel, aki Hegymagason jelezte, hogy valamit itt érdeklődik és nézi, 
akinek ne ajánlottam volna a telkeket. Úgyhogy én ezt így visszautasítom.  
 
Varga József képviselő: Én ezt így nem éreztem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én vagyok az a polgármester, aki itt egy 8 milliós árajánlatot 
hozott két héten belül készpénzes fizetéssel, egy összeomladozó… 
 
Varga József képviselő: Nem erről beszélünk, hanem a telkekről. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én meg arról beszélek, hogy a lehetőségeket meg kell 
ragadni, és nem álmodozni kell mindenféle dologról itt éveken keresztül, hogy majd ott akkor 
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valakik kifizetnek nem tudom én hány milliót a telkekért. És azért nem tettem be eddigi 
költségvetésekbe, mert azt a fantáziátlan játékot, amit itt a testület korábban lejátszott, hogy a 
költségvetést úgy kozmetikázták, hogy minden egyes alkalommal még akkor most két telket 
tegyünk be, vagy hányat, az egyszerűen már az új törvények alapján nem működik. 
 
Varga József képviselő: Hát de most akkor ez működik? A költségvetésbe nem így van 
betéve. És ráadásul sunyin van betéve a négy, mert ha mi ezt a költségvetést jóváhagyjuk, 
akkor jóváhagytuk azt is, hogy a telkeket 500 ezerért eladjuk. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, azt nem hagytátok jóvá. Külön szavazásra kell feltenni. 
Ismétlem az előbbi hozzászólásomat, hogy én még nem szóltam hozzá a saját 
előterjesztésemhez. Megvártam a ti kérdéseiteket. Mindjárt átmegyek én is részletesen 
azokon, amiket én itt írtam és javasoltam. Még egyszer mondom. Igen, abban a pillanatban, 
mikor az ember leviszi az árát, és akkor ezt megtárgyalhatjuk, hogy van-e hajlandóság a 
testületben, vagy sem, akkor igenis én úgy gondolom, hogy be lehet tenni a költségvetésbe, 
mert reális esélye van arra, hogy ez a bevétel bejöjjön. Ez az én véleményem. 
 
Lutár Mária jegyző: Azt szeretném mondani, hogy azt gondolom, hogy az önkormányzat 
vagyonával gondosan kell bánni, meg kell gondolni, hogy mit adunk el és mennyiért adunk el. 
Mielőtt a képviselő-testület meghatározza a telekárat, fel kell mérni, hogy a szomszédos 
településeken volt-e telekforgalom, és ha volt, akkor mennyi volt. Mert volt telekforgalom, és 
én azt gondolom, tudom biztosan, hogy nem ilyen áron, tehát ezt meg kell nézni, utána kell 
nézni. Ugyanolyan adottságú telkek, mint a hegymagasiak, ugyanúgy külterületi ingatlan, 
meg kell nézni, és úgy kell majd a képviselő-testületnek dönteni és meghatározni ezeket az 
árakat. És egyedileg akkor, amikor a képviselő-testület kijelöli a vevőt, akkor meg kell 
határozni az árat is. Ez egy előirányzat, ez egy várt bevétel, ez nem azt jelenti, hogy 500 ezer 
forint egy teleknek az ára. Tehát ezt most mindenkinek mondom, neked is Barbara és a 
képviselőknek is, hogy ez egy előirányzat, ezzel a képviselő-testület nem határozza meg az 
árat. Amennyiben a rendelet végére, ahol felsorolja például a fénymásolás költségét, azt 
mondja, hogy ilyen meg ilyen helyrajzi számú telkek vételára ennyi meg ennyi forint, akkor 
igen, de ez nem. Tehát ott konkrétan meg kell határozni, hogy mennyi. Ez egy előirányzat 
csak.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ugyanezt mondtam az előbb, hogy mindenképp 
természetesen külön határozat kell erről, én kezdtem ugye a fénymásolat példájával élni, és 
nagyon sajnálom, hogyha a képviselők az elmúlt 3 évben nem tették meg azt, hogy 
körülnéztek más településen, megkérdezni, hogy ott mennyiek a telkek, és milyen árban 
mennek. Én ezt megtettem. Azért merek ilyen javaslatot tenni. És nem fantáziákról beszélünk, 
hogy akkor kérdezzétek meg Edericsen, hogy hányan építkeztek, hány eladó telek van, hogy 
hányan építkeztek? Ez minden képviselő-testületi tag feladata. Azt kérdezem, hogy akkor a 
képviselők egy ilyen javaslattal egyet tudnának-e érteni, hogy levisszük a telkek árát? Én 
elmondom, hogyha nem értenek ezzel egyet, tehát hogyha nem akarják ezt, ez egy 
reklámfogás, ide a lakosok idecsalogatására irányuló reklámfogás a részemről, hogy igenis 
nagyon olcsó áron adjunk el telkeket, hogy adófizetőket nyerjünk, ehhez ugye lehet akár 
kívánságokat is fűzni. Ez az én javaslatom. Ezzel látok reális esélyt arra, hogy 
idecsalogassunk embereket, és a jelenleg eladhatatlan telkeknek vevője akadjon. Ha a testület 
más javaslatot tud, tegye meg, keresse meg azokat a vevőket, hozza ide, terjessze elő, akkor 
tegyék meg ezt a javaslatot. Amennyiben ezzel a testület nem ért egyet, a bevételi oldalról ezt 
a 4 darab telket, ez 2 millió forint, ki kell, hogy vegyük. Hiszen természetesen fantáziát itt 
nem szülünk, tehát hogyha nem adjuk ezeket a telkeket ennyiért, akkor ez kivevésre kerül. 
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Szigeti László képviselő: Én nagyon nem akarok ehhez hozzászólni, hiszen személyesen is 
érintett vagyok, és nem is fogok erről szavazni, tehát már most mondom. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, megértettem. Ezt mellesleg korrektnek tartom. 
 
Szigeti László képviselő: Ugye személyesen érintett vagyok. Én annak nem vagyok ellenére, 
hogy például ide akar költözni egy fiatal házaspár és mondjuk annak 500 ezer forintért adjuk a 
telket. De nehogy már mindenkinek 500 ezer forintért adjuk a telket, mert akkor fogom 
magam én is, aztán felvásárolok 8 telket magamnak, aztán majd amikor eljön az ideje, akkor 
eladom 3 millió forintért. Ezt akarja gondolom elkerülni a képviselő-testület. Még egyszer 
mondom, nem fogok róla szavazni, még egyszer hangsúlyozom, tehát nem látom annak 
semmiféle hátulütőjét, hogyha azt mondja a képviselő-testület, hogyha egy fiatal házaspár 
gyerekkel ide akar költözni, itt akar építkezni, annak 500 ezer forintért, vagy ne adj Isten helyi 
lakosnak a gyereke itt akar építkezni, az 500 ezer forintért kapja meg a telket. De azért, hogy 
ezt most üzletszerűen valaki most felvásárolja 500 ezer forintért a telkeket, ennek én az elejét 
szeretném venni. Kész, befejeztem a pontot. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Erre nincs is lehetőség, képviselő úr. A telekeladási 
határozatban ez szabályozva van. Hogy milyen formában, milyen telket, hogy építkezhet. 
 
Szigeti László képviselő: Miért, hogyha akarok, akkor itt 8 telket megvásárolok, legfeljebb 
kifizetem utána majd az illetéket. Megvan, hogy 5 vagy 6 éven belül meg kell kezdeni az 
építkezést, be se kell fejezni, csak el kell kezdeni. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Mindegy, azt akkor is meg tudja határozni a 
képviselő-testület, hogy egy személy egy telket vehet.  
 
Varga József képviselő: De most nincs meghatározva. És ha most leengedjük a telek árát, 
akkor akár ez is lehet. 
 
Sallee Barbara polgármester: De ezt a testület meghatározza. A testület bármit 
meghatározhat, amire mindjárt a jegyző asszonyt kérem fel, hogy a keretét ismertesse velünk, 
milyen játékterünk van. 
 
Szigeti László képviselő: Ezt vegyük akkor egy következő testületi ülésen napirendi pontra, 
és akkor ezt a testület meg tudja szabni.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jegyző asszonyt hadd kérjem meg akkor, hogy tájékoztassa a 
testületet, legyen szíves, hogy milyen feltételeket köthet egy testület telekvásárláshoz. 
Ugyanis ennek is megvan a törvényességi kerete.  
 
Lutár Mária jegyző: Köthet bármilyet, de ezt most nem a költségvetés keretében kell 
meghatározni. Nem kell meghatározni, hogy 4 darab eladását tervezik 500 ezer forintért, 
hanem telekeladásból tervezünk 2 millió forintot. Ennyi. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ezzel én azért nem értek egyet, mert miért nem értek egyet? 
Tehát telekeladásból 2 millió forintot úgy betervezni, hogy nincs mögötte egy stratégia, nincs 
mögötte egy elképzelés, hogy akkor ki, hogyan, miként veszi ezt meg, ki a célpublikum és 
milyen alapon hozunk be, ez fantázia világába tartozik, szerintem. Tehát itt azért tegyünk egy 
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kérdőjelet. Ugye ez az én javaslatom. Tehát hogyha a testületnek az a javaslata, hogy 
vegyünk, pozitív fogalmazok, ha a képviselő-testület azt mondja, hogy egy telket szeretne 
eladni, ugye ennek most megvan az ára, akkor viszont konkrét javaslatot kérek rá, hogy 
hogyan miként gondolja ezt, mert én itt a hivatalban még nem találkoztam azzal az egy 
vevővel, aki nekem azt mondja, hogy tényleg 14-ben aláírja a szerződést. Tehát én ezt így 
nem tudom a költségvetésbe… 
 
Varga József képviselő: Hát azzal a néggyel? 
 
Sallee Barbara polgármester: Igen, rengeteggel találkoztam, aki ha ilyen feltételek vannak, 
akkor reklám szerint, reklámfogásként igenis lehetne ezt hajtani. Ez egy üzleti terv az én 
részemről, ezt így terjesztem elő. De még egyszer mondom… 
 
Varga József képviselő: Értem, ezt értem én, csak tényleg azt nem akarjuk, amit Szigeti 
László mond. Tehát mindenképpen ide fiatalok. Én a legelején, amikor bekerültem 
képviselőként és meglettek ezek a telkek, akkor is azt mondtam, hogy ide fiatalokat várunk és 
nem nyaralókat.  
 
Sallee Barbara polgármester: Teljesen egyetértek.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Szerintem azért jó a jegyző asszony véleménye, 
helytálló, mert ne beszéljünk darabszámról, csak telekárról. És akkor arról később 
dönthetünk… 
 
Sallee Barbara polgármester: De talán értetted, amit én mondtam? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Mennyivel adja olcsóbban, erről később tud dönteni 
a testület. Értettem azt is. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én akkor ezt nem javaslom. Én ezt akkor nem javaslom. 
Akkor az lesz a testület javaslata, hogy 2 millió forint akkor ilyen bevételből legyen, és akkor 
várom a jelentkezőket, illetve várom azt az igyekezetet, hogy ez tényleg megtörténjen, hogy 
ezek az árak lemenjenek. Tehát ha ez a mai ülésen nem kerül így meghatározásra, akkor 
megint megy az idő, feladat nehezedik. Ez ezzel jár együtt. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Véleményem szerint maradjon bent a 2 millió forint 
darabszám nélkül a költségvetésben, és így akkor kevésbé kell módosítani a költségvetést. És 
a legközelebbi testületi ülésen pedig egy külön napirendi ponton foglalkozzon a testület a 
telekár csökkentésével.  
 
Sallee Barbara polgármester: Hadd kérdezzem meg, számokról beszéljünk. Nem azt 
mondom, hogy most akkor mondjátok el a végsőt, de mondjátok el, hogy milyen 
csökkentésbe gondolkodtok? Megmondom, miért kérdezem ezt. Ugyanis, ha majd egy 
következő ülésbe derül ki, hogy hát igen, akkor most mondok egy számot, 2,5 millióról 
vigyük le 2-re, azzal nem értek egyet.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Most ne beszéljünk a csökkentésről, most 
beszéljünk a számokról, és a legközelebbi testületi ülésen… 
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Sallee Barbara polgármester: De, most beszéljünk a csökkentésről. Most beszéljünk a 
csökkentésről, mert abba én javaslatilag nem megyek bele, hogy ebből bevételt várjon a 
testület.  
 
Varga József képviselő: Nem 2,5 millió a telek, félreértés ne essék. 
 
Sallee Barbara polgármester: Bocsánat, kerekítettem egy kicsit. 
 
Varga József képviselő: Van egy négyzetméter ára neki, a többi a közművek. A közműveket 
az 500 ezerre is ki kell fizetni. Félreértés ne essen. Tehát akkor se 500 ezer lesz majd a 
bekerülés annak, aki megveszi, hiszen 220 a csatorna, hiszen ha a gázt be akarja vezettetni, az 
200 ezer, hiszen ha a villanyra meg a vízre rá akar kötni, az is 150-150 ezer. Tehát itt egy 
komplett összközműves telkekről beszélünk 2,5 millióért már áfával együtt. Tehát ha erről 
levesszük az áfát, mi marad? 
 
Sallee Barbara polgármester: Globális összegről beszéltem.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Olyan 1,3 millió körül, egyszer már kiszámoltuk. 
 
Sallee Barbara polgármester: Most az a kérdésem, hogy milyen összegben szeretné 
csökkenteni a testület az árakat. Bocsánat, nem összeget kérdezek, nagyságrendben. Mert 
most csak mondok egy számot, ha csak 10%-kal megy le a testület, akkor én ebbe nem 
vagyok partner, ezt nem fogom megszavazni, mert nem látom az esélyét, hogy csak 10%-kal 
olcsóbban eladásra kerüljenek. Remélem világosan fogalmaztam. Ha 50%-kal le tudjuk vinni, 
vagy akár még nagyobbal, akkor látok reális esélyt arra, hogy igenis rászerveznénk akkor egy 
olyan hirdetési kampányt, hogy azokhoz jusson el, akik ezeket tényleg így fogadóképesen 
megemésztik, és akkor látom reális esélyét. 
 
Varga József képviselő: Ez most csak így eszembe jutott közben, hogyha volt érdeklődő a 
telekre, akkor az miért nem kereste meg konkrétan a képviselő-testületet, hogy esetleg nem 
hajlandók-e lejjebb engedni az árat? Tehát én most ezért nem értem ezt az egészet, mert azt 
mondod, volt érdeklődő, de ennyiért nem vették meg. Akkor miért nem jött ide, miért nem 
mondta azt, hogy idetelepednék a 3 gyerekemmel, ha olcsóbbért adná az önkormányzat a 
telket. És akkor beszélhettünk volna egyesével, mert így is, úgy is egyesével kell eldönteni. 
Akkor beszélhettünk volna egyesével róla, hogy jó, ő ide akar jönni a 3 gyerekével, hát akkor 
adjunk neki kedvezményt, vagy adjunk letelepedést, vagy emeljük meg a letelepedési, vagy 
első lakáshoz jutók támogatását. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki akar venni valamit, 
akkor azért tesz valamit. Mindenhol alkudoznak. Most nyilván te nem mondhattad azt neki, 
hogy te önhatalmúlag fele árért adod, de ha volt ilyen kérés, akkor az miért nem került esetleg 
a testület elé? Ha volt ilyen. Mert nem hiszem, hogyha valaki ide le akar telepedni, akkor 
megfutamodik, hú, 2,5 millió, akkor nem is kell. Nem, hanem akkor próbálkozik szerintem, 
mert én is próbálkoztam, hogy nem lehetne-e kifizetni kárpótlási jeggyel, én is próbálkoztam 
még a Baracskai úrnál mindennel. Nem lehetett, kifizettem, mert ide akartam jönni. Tehát én 
azt gondolom, a konkrét érdeklődő az bepróbálkozik azzal, a mai világba mindenhol 
bepróbálkoznak, hogy hát nem lehetne valamiféle kedvezmény. És ha volt ilyen, akkor miért 
nem került a testület elé? Ha meg nem volt ilyen, akkor nem volt komoly az érdeklődés 
szerintem.  
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Sallee Barbara polgármester: Két dolog. Az egyik, hogy egy érdeklődő miért a testülethez 
fordul, miután mondjuk ugye velem, vagy hivatalsegéddel, vagy bárki mással tárgyal, arról én 
így neked nem tudok felvilágosítást adni. 
 
Varga József képviselő: Nem úgy mondom, Barbara. Hanem te általad a testülethez. Tehát 
hogyha te tárgyaltál vele, akkor megmondod neki, hogy jöjjön, aztán… 
 
Sallee Barbara polgármester: Én akkor tudom a testület elé terjeszteni, ha engem erre 
felkérnek. 
 
Varga József képviselő: De a testület dönt róla. 
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor másképp fogalmazom. Hogy ő miért nem kér fel 
engem, vagy valaki mást, hogy terjessze a testület elé, ezeket a gondolatmeneteket én nem 
tudom után követni. De más a megközelítésem. A következő a megközelítésem. Van egy 
portékám, ami jó minőségű és olcsó. Ha ez így egy kiinduló pont, akkor azt, másképp lehet 
terjeszteni, hirdetni, propagálni, mint azt, hogy itt ül a testület, és évről évre várja, hogy majd 
olyan rátermett, meg nem tudom milyen kacifántos megközelítés történik, hogy majd valaki 
itt fog annyira nyomulni a testületnél, mert ő mindenképpen Hegymagasra szeretne költözni, 
hogy azt is még kiharcolja, még azt is megkérdezi, még azt is testület elé hozza. Tehát az én 
megközelítésem más. Az én megközelítésem azon falvaké, akik feltették a legnagyobb 
ingatlanportálokra, hogy 1 forint a telek xy településen, várjuk a nagycsaládosokat, a 
letelepedni vágyó vállalkozókat. És létezik ilyen. Nem fantáziáról beszélek. Ez egy falunak, 
egy településnek akár a profilja is lehet, és még egyszer mondom, itt nem arról van szó, hogy 
a Barbara jött egy ötlettel, hogy gyerekek Hegymagason most mi legyen, alakítsunk ki 20 
telket és akkor menjünk ebbe az irányba. Ez is megtörténhetett volna, de nem ez a helyzet. A 
helyzet az, hogy a testület egyszer döntött, kialakította a telkeket, közművesítette. Én csak 
próbálom feltalálni azokat a módszereket, amelyek célba tudnának vezetni, hiszen az eddigi 
gyakorlat nem vezetett célba. És most már ismételten teszem meg azt a javaslatot, hogy 
vigyük le masszívan az árakat. De ha kell, még jobban, még ez alá is, hogy ezt a falat át 
tudjuk törni. Szerintem, ha utána, most csak tényleg ezt viccként mondom, ha itt utána 10 
ember áll, vagy 20, és mindegyik telket akar venni, akkor beszéljünk még egyszer az ügyről. 
Mert egyszerűen a testület eddig még nem adott arra esélyt, hogy ezt a lehetőséget 
kipróbáljuk. Ott állnak a telkek, nem használják, nem veszik, és én ezt nem tartom jónak. 
Jegyző asszony az előbb említette, gondosan kell bánni a vagyonnal, gazdálkodni, én ezt ebbe 
beleértem. Nem tartom jó gazdálkodásnak, ott látni ezeket a telkeket, anélkül, hogy ezt bárki 
is használná. Hát nem érdeke Hegymagasnak, hogy ide jöjjenek mondjuk családok, akik 
mondjuk itt nézik körbe, hogy melyik kis régi házat tudnák felújítani, mert nagyon-nagyon kis 
költségvetésből gazdálkodnak, és akkor nekik ez talán még külön egy öröm lenne. Sőt 
mondok még valamit, lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy gyerekek, ha ilyen olcsó a telek, 
akkor veszek egy telket, odamegyek a családommal és megveszem a mellette levőt, mert ott 
akkor tudnak a gyerekek nagyobb kertben játszani. Hát ennek nem örülnénk? Én ennek 
örülnék. Mert minden eladott teleknek örülnék. Minden egyes ideköltöző családnak, vagy 
bárkinek örülnék.  
 
Szigeti László képviselő: Az én véleményem, és most Varga József amit itt felvetett, nekem 
az jutott az eszembe, hogy éppenséggel lehetne ennek a teleknek ugyanez az ára, vagy 10%-
kal is csökkenthetjük, és hogyha elkezdte az építkezést, 40%-át mondjuk már befejezte, akkor 
eleve ezt pályázati kiírásba ki lehet írni, hogyha 40%-a kész az épületnek, akkor a telekárnak 
a felét visszautalja az önkormányzat.  
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(hangzavar) 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Azért kell erről külön testületi ülés alkalmával 
beszélni.  
  
Szigeti László képviselő: Én annak mindenféleképpen ellene vagyok, hogy valaki megvegye 
a területet, csak azért, hogy el legyen adva, és akkor ugyanúgy nem történik semmi, csak 
valaki befektette a pénzét.  
 
Sallee Barbara polgármester: Nehogy félre értés legyen, nem ezt mondtam. Én is azt 
javaslom, hogy családosok jöjjenek, hogy adófizetők jöjjenek, akik itt a népesítésben is 
segítenek, a gyerekek száma növelésben, a rendezvényeken történő részvételben, stb. Ez mind 
hozzátartozik.  
 
Szigeti László képviselő: Mindamellett, bár lehet, hogy nem úgy tűnik ki, de nekem lenne a 
legnagyobb érdekem bármennyiünk közül, hogy ott minél több telek eladásra kerüljön, hiszen 
akkor nem mi lennénk ott a szélső ház, nem engem fújna a szél, hogyha mondjuk a szemben 
lévő telket valaki megvásárolná. Tehát ez nekem még érdekem is lenne. 
 
Sallee Barbara polgármester: Így van.  
 
Szigeti László képviselő: Érdekem is. Tehát itt félre ne értsük egymást.  
Sallee Barbara polgármester: Jó, hogy ezt látod. Akkor ugye lehet az útnak a felújításába 
gondolkodni, stb, minden, ami ehhez tartozik. De ehhez előbb el kell adni a telkeket, ide 
kellene vonzani a családos beköltözőket. Nekem erre ez a javaslatom. Lehet más javaslata a 
testületnek, csak én még más javaslattal itt nem találkoztam. 
 
Varga József képviselő: Igazad van, gyorsan számoltam, van még 20 telek, eladjuk 500 
ezerért, az hirtelen 10 millió forint, ugye? Ad egy, az egész bekerülési költsége sokkal több 
volt, ad kettő, miből csinálunk akkor utat? Meg közvilágítást? Meg bejárati hidakat? Tehát én 
azt gondolom, hogy azt az utcát ki kell majd alakítani, ugye ott egyik oldalt árok van. Erre is 
kell gondolni, hogy ott utána élhető körülményeket kell majd azoknak az embereknek 
biztosítani, akik ezt megveszik. És azt ebből a telek árából tudjuk megcsinálni, hiszen erre 
elkülönített forrásunk nincs. És mindig is ez volt úgymond a politikánk. Én értem a te 
okfejtésedet is, de mindig is ez volt a politikánk, hogy azért a befolyó telek árából, ha többet 
is el tudnánk adni, azért ott valami infrastruktúrát is kellene most már mindenképpen csinálni, 
azon kívül nyilván, hogy ugye víz, villany, csatorna, gáz megvan. Tehát nekem 
mindenképpen az a javaslatom ezzel, hogy ha lejjebb engedjük, és bizonyos kritériumokat 
megfogalmazunk a vevőkkel szemben, ha meglehet, de ugye ez is, hogy meg lehet fogalmazni 
például azt, hogy ki veheti meg ennyi pénzért? Mert én úgy hajlandó vagyok a telekárba 
egyezkedni szerintem, de akkor szeretném azt látni, hogy 35 év alatti, 35 év feletti, 3 
gyerekes, 2 gyerekes, ez legyen benne. És hogy itt kelljen lakni. Ugyanis nekem itt kellett 
laknom, és én 10 éven belül ezt nem adhattam el. De én itt is akartam lakni, és itt is lakom. 
Tehát nekem ez volt benne a szerződésemben… 
 
Sallee Barbara polgármester: Szerintem ebből a szempontból, vagyis legalábbis azzal, amit 
itt utólag mondtál, egyet tudok érteni. Amivel nem értek egyet, az az első, amit mondtál, én 
ugyanis előregondolkodom. Az előregondolkodás alatt azt értem, hogy jó, tegyük fel, hogy 
most a te számításodban, tegyük fel nullásra jönne ki ez az ügylet. És? Hát attól kezdve csak 
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bevételünk van. Hiszen van adófizető, van, aki itt részt vesz a falusi életben, hát nem az a 
problémája, mint sok másik falunak, hogy szeretnénk idecsalogatni a népet? Nekem ez az 
egyik kitűzött célom, hogy legyen Hegymagas egy olyan élhető falu, ahova úgy jönnek az 
emberek lakni, ahol nem a Takács féle beköltöztetések történnek. Szerintem ezzel nagyjából 
egyetértünk. 
 
Varga József képviselő: Szerintem meg ez az álom. Nekem is volt egy ilyen álmom, de 
szerintem ez álom, hogy ide olyan emberek fognak jönni… 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, ez te szerinted álom. Én meg látom évről-évre azon 
lehetőségek elpasszolását, amik viszont ebbe az irányba mutatnak. És még egyszer mondom, 
tehát most nem utánkövetem azt a kiszámítást, amit te végeztél, pedig ezzel sem értek egyet. 
De tegyük fel nullás lenne, amit itt mondasz, hogy ugyanannyiba kerülne ugye közmű, 
beleszámoljuk az utat, átlépőket, árkokat, mindent, stb. Szerintem, ha csak nullásra jönne ki, 
már akkor is nyereséges lenne. Mert azt az emberi nyereséget, nem tudod, hogy milyen, akár 
kulturális, szellemi emberi gyarapodásra tudna a falu szert tenni, hogyha ez így létrejöhetne. 
Ebbe sokkal-sokkal nagyobb, tudod mire gondolok, tehát a mérleg másik oldalán sokkal több 
áll, mint az, hogy nulla forint. Szerintem, ez az én megközelítésem. És én eddig még, jó lehet, 
hogy mondod, hogy neked is volt egy ilyen álmod, én azért figyeltem korábban is, igen, 
hallottalak téged is már ilyen ügyben felszólalni. Csak amit én eddig nem láttam, az egy olyan 
konkrét megtett, megszavazott és utána ki is vitelezett javaslat, amit utána jól figyeljetek, ki 
lehet értékelni. Mert utána, ha akár egy év múlva, ha összeül itt bármelyik testület, és átnézi, 
hogy akkor mi történt, akkor ugyanúgy kurzuskorrekcióval akár módosíthat, akár bármilyen 
más dolgot megszavazhat. De legalább egy esélyt adott arra, hogy valami itt ebben a faluban 
előre tudjon mozdulni. Én szerintem ez a folyamatos visszatekintés, hogy jaj, ez se fog 
sikerülni, meg az is csak nullás lesz, nekem egyszerűen más a dinamikám. Én előre szeretnék 
gondolkodni. Gondoljátok át, mi lesz itt öt év múlva? Öt év múlva is itt állnak ezek a telkek 
üresen? Vagy a mostani testület mer megtenni egy olyan lépést, hogy kipróbálja azt, hogy 
egyszer ez megy-e vagy sem. Most hadd kérdezzem meg, milyen vesztesége lehet itt a 
testületnek? Mit veszthet, nem is csak a testület, Hegymagas községe mit veszthet ténylegesen 
azzal, hogyha netán most mondok egy számot, 500 ezerért, vagy akár 400 ezerért adna egy-
egy ilyen telket? Természetesen ezt nem tudom elégszer ismételni, a felsorolt feltételekkel. 
Ebbe szerintem egyetértünk.  
 
Varga József képviselő: Melyik feltételekkel? 
 
Sallee Barbara polgármester: Mondom, én még nem szóltam az én előterjesztésemhez. 
 
Varga József képviselő: Menjünk szerintem tovább. Én azzal egyet tudok érteni, hogy 2 
millió maradjon bent, darabszám nélkül, tárgyaljunk erről, de én kritériumokat akarok, 
konkrétumokat akarok arról, hogy ki kaphatja meg ezt a telket olcsóbban. Egy külön 
napirendi pontban. Én azért az 50%-ot, azt azért nem. De majd a testület dolga lesz akkor. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, ezzel megint elmondtam, hogy itt megint a testület fából 
vaskarikát szeretne. Ezzel nem értek egyet. Ugyanis tehát van egy stratégia. Vagy olcsók a 
telkek és akkor be lehet vállalni, hogy ennyi bevétel lesz belőlük. Vagy nem lesznek 
masszívan olcsóbbak a telkek, én akkor nem vállalom be a 2 millió bevételt a telekből. Ez 
nem azt jelenti, hogyha van érdeklődő, nem mondom el neki, hogy telek. Minden egyes 
alkalommal kivezetem őket, megmutatom, bármi, de ezt én nem tudom felelősen bevállalni. 
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Ezt most felírtam megint módosító javaslatnak, utána majd szavazunk. Van-e ehhez még most 
másik hozzászólás?  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Nincs. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, más rész? Ha nem, akkor én kitérnék az előterjesztésemre. 
Első oldalnál csak annyit mondok, hogy kérem tehát a 2014 éves koncepciót figyelembe 
venni. Most ezzel kapcsolatban például kérem figyelembe venni, amit ott elfogadott a testület, 
hogy családbarát, azt mondja, hogy „Hegymagas Község Önkormányzata család és turisztikai 
tevékenységet kiemelten a család és környezetbarát idegenforgalomra irányítja. Ezt 
ingatlangazdálkodással és helyi támogatási rendszerrel is alátámasztja”. Erre itt lenne pont 
egy lehetőség, hogy tehát ahogy például többen is itt mondtátok, családoknak adná olcsóbban 
ezeket a telkeket, akik itt ugye adófizetők, gyerekeket iskolába, óvodába járató lakosokká 
válhatnának. Jó, a 2. oldalon vagyunk. Kitérnék a bevételekre először a 2. oldalon. Tehát 
kérem a testületet, hogy az én itt előterjesztett költségvetésemet egészben véleményezze. 
Megmondom miért? Összefüggnek a dolgok. Erről már beszéltünk 2013-ban is, és látni kell, 
hogy például bevételek akkor valósulhatnak meg, ha vannak bizonyos kiadások. Az én 
javaslatom szerint például ugye akkor lehet, csakhogy lássuk az összefüggéseket, tehát akkor 
lehet például Faluház bérlet kiadásról beszélni, hogyha a Faluházat ténylegesen ugye odaírtuk, 
hogy továbbra is használjuk. Akkor lehet például itt a bevételnél komolyan venni ezt a 
számot, amit ugye itt beillesztettünk, hogy mennyi bevételre tehetünk remélhetőleg szert. 
Tehát remélem, látja mindenki az összefüggéseket, tehát az egyes kiadások akár függenek a 
bevételekkel, meg fordítva. Ugye adókról már tárgyaltunk ott a novemberi határidő előtt. Egy 
adóemelés történt, ugye az építményadó, meg az idegenforgalmi adó. Ezekkel számoltunk. 
Akkor kitérnék a 3. oldalra. Nagyon sok számot úgy vettünk át, tehát tapasztalatból most már 
évről-évre, tehát nem nagyobb dolgokban gondolkodtunk. De kiemelném azért, hogy a 
cserépkályha átrakására szerintem idén mindenképp sort kell keríteni. Aki nem fázott a 
közmeghallgatáson, vagy karácsonyi rendezvényen, az szóljon. Egyszerűen a Kultúrház a 
gázfűtéssel egyedül kiemeltebb rendezvényen, stb nem elégségesen fűthető. Különben meg 
akkor el kell búcsúzni attól a kályhától, mert akkor meg …..(Nem hallható a felvétel.) 
 
Szigeti László képviselő: Itt látom a cserépkályha átrakást, illetve a tetőjavítást. Bizonyára a 
tetőt is javítani kell, mert vannak beázások sajnos, illetve a cserépkályhát nem tudom, el kell 
dönteni, mivel akar majd az önkormányzat fűteni. Cserépkályhával akarunk-e fűteni vagy 
esetleg tudnánk-e oda valami más fűtést csinálni? Én azt a javaslatot tenném, hogy egyelőre 
ezt a pénzt rakjuk a felújításhoz. Mert ezt meg kellene vizsgálni, hogy most cserépkályhára 
költünk-e, vagy esetleg korszerűsítünk egy másfajta fűtést.  
 
Sallee Barbara polgármester: Képviselő úr, elnézést, nem durvaságból mondom, de megint 
egy évvel el vagy csúszva. Ugyanez ez a diszkusszió lejátszódott 2013 elején. Mi felmértük, 
két szakértői csoport jött ide ki a Kultúrházba, megtette a javaslataikat, ezt tárgyaltuk, én 
bevettem a pályázati keretbe, hiszen elmondtuk, hogy körülbelül 6 millió forinttal kellene 
számolnunk. Itt többen bólogatnak. Nekem csak egy kérésem van, képviselő úr. Ne játsszuk le 
ugyanazt. Ne azon múljon, hogy én ne tennék ennek meg eleget.  
 
Szigeti László képviselő: Én nem azt mondtam, hogy oda új fűtést kell csinálni. Hanem, hogy 
döntse el az önkormányzat, vagy képviselő-testület, hogy mit akar ezzel a Kultúrházzal? 
 
Sallee Barbara polgármester: De ezt már tavaly is eldönthette volna. 
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Szigeti László képviselő: Mert akkor elő kell teremteni a forrásokat hozzá, hogyha ….(Nem 
hallható a felvétel.) akarja, vagy ha nem, akkor a cserépkályhát újítsa meg.  
 
Sallee Barbara polgármester: Minden évben ugyanezt diszkutáljuk. Kérem, hogy döntse el a 
testület. Kérem a testületet, minden évben kérem, hogy ezt a döntést hozza meg.  
 
Szigeti László képviselő: Hát akkor most itt vagyunk. 
 
Sallee Barbara polgármester: Itt van akkor a döntés. Én teszek erre egy javaslatot, én azt 
javaslom, hogy a cserépkályha, én mindig a legszerényebbet javaslom, a cserépkályhát javítsa 
meg, bocsánat megint el fog menni a szezon, emlékeztetetek arra a döntésre két évvel ezelőtt 
is és egy évvel ezelőtt is, hogy ugye mindig elpasszoljuk azt a szezont, amikor ezt lehet rakni. 
Tehát ne ősszel legyen megint arról gond, hogy akkor azt rakatni kéne. Tehát ezt most kell 
eldönteni, hogy akkor mi lesz, jó az idő, át tudják rakatni. Ha nem ebben gondolkodik a 
testület, én ugye azért a pályázati lehetőséget nem zárom ki, erre teszek folyamatosan 
javaslatokat, de egyszerűen látni kell, most picit lerövidítve fogalmazom, nagyon ritka, hogy 
kisebb volumenű pályázatokat írnak ki. Tehát kiírnak nagyobb volumenűt, hogy 120 millióból 
akkor újítsuk fel a nem tudom mit, és akkor annak van 27% áfája. Most bocsánat, fantáziálok 
egy picit. De az hogy itt, ha valaki nekünk 6 milliót, ha leadna arra, hogy a kultúrház tetejét 
rendesen megcsináljuk, egyszerűen alig találunk ilyen pályázatokat. Nem rajtunk múlik. Te is 
próbáltál pályázatokat találni. Elmondtam már akkor is neked, emlékszel, amikor a Széchenyi 
utcai ingatlannal kapcsolatban volt, és hogy remélted, hogy kiírják a Leader-t, aztán mégse 
írták ki. 
 
Szigeti László képviselő: Kiírták. 
 
Sallee Barbara polgármester: Aztán mégse úgy sikerült, stb. Ismered ennek a dinamikáját. 
Ezért teszek én konkrét lépést és életerős javaslatot arra, hogy igenis, rakassuk át a kályhát, és 
igenis a tetőbe a minimális, itt megint csak a minimális javítás van benne, ami saját cserepek 
átrakatása, és minimális új cserepek beszerzése. Mert ez a felmérés. Nem új tetőről beszélünk, 
ami 6 millió, ugye? De ha netán sikerülne mégis egy pályázatot lehívni, annak az áfája 
körülbelül talán ennyi lenne, vagy az önrésze, vagy bármiről beszélünk. Félreértés ne legyen, 
nekem teljesen mindegy, hogy a költségvetésben hol van ez bent, úgy is árajánlatokkal 
jövünk, de azt nem szeretném megint lejátszani, hogy megint egy évet vár, illetve hát őszig, 
akkor választások lesznek, hogy várjon itt a falu lakossága arra, hogy most mi történik a 
kultúrházzal. Minden télen megszívja ezt a lakosság, hogy ott bent fázik, bármilyen 
rendezvény van. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Én csak a képviselő úr hozzászólásához. Igaza van a képviselő 
úrnak persze, hogy jó lenne egy korszerűbb, energiahatékonyabb megoldás.  De a mai anyagi 
helyzetünkben csak ez lehet a megoldás.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ez alatt ezt érted, ami itt fel van sorolva?  
 
Gyurka Miklósné képviselő: A cserépkályha átrakását, tehát gyakorlatilag már 
bebizonyosodott az, hogy ezzel a cserépkályhával be tudjuk fűteni a kultúrházat, ez fontos. És 
nem is annyira költséges. Tehát addig, míg nem tudunk pályázni, nem lesz rá különösebb 
pénzünk, hogy hatékonyabb fűtést, addig ezt a megoldást tudjuk szerintem csak megoldani. 
És ezt tényleg már tavasszal, vagy ahogy lehetőség lesz rá, át kell rakatni. Elhasználódott 
bizonyos fokig, de egy szép bútordarab meg hasznos. Én addig, míg pályázat útján, vagy pénz 
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útján nem jutunk nagyobb összeghez, én azt javaslom, hogy rakassuk át. Jó lenne az a 
megoldás, amit képviselő úr javasolt, de… 
 
Kozma-Bognár László képviselő: És még utána is használható a cserépkályha, ha esetleg 
van egy …. (Nem hallható a felvétel.) fűtés.  
 
Sallee Barbara polgármester: Azért gondolkozzunk abban, ez egy érték, amit szerintem meg 
kell őriznünk. Ez egy több milliós érték, ez a cserépkályha. Ez nem semmi. És szerintem 
ennek az állagát meg kellene őrizni. Ezt így lehet megtenni. És én arra kérem a képviselőket, 
hogy tartsák meg itt ezt a költségvetési sorban, úgyis jövünk árajánlatokkal, aktuális 
helyzetelemzéssel, hiszen az árak is folyamatosan változhatnak, akár új megoldások léphetnek 
fel, de az elvi döntést, ha lehet, szerintem a költségvetés tárgyalásánál hozzuk meg, hiszen 
akkor tud mindenki erre ráállni, jóhiszeműen előkészítő munkálatokat elvégezni. Szigeti 
Lászlót kérdezem, ezt így el tudod fogadni? 
 
Szigeti László képviselő: (Nem hallható a felvétel.)…. én nem tudom milyen felmérés 
történt, mert például egy olyat is el tudok képzelni, hogy maga a cserépkályha fűt egy 
vízköppenyt, ami fűti az egészet. 
 
Sallee Barbara polgármester: Igen, én is el tudom képzelni, csak engem kimondom 
őszintén, engem az idegesít, hogy két éve diszkutáljuk ezt, két éved volt, hogyha gondolod 
más alternatív javaslatot letegyél az asztalra, árajánlatokkal, felmérésekkel. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Ennyiből nem jön ki. 
Sallee Barbara polgármester: Két éve volt képviselő úrnak, hogy ezeket akár itt a testület 
elé terjessze, hogy ő úgy gondolja, hogy 13-ban, vagy 14-ben akkor ilyen megoldás szülessen. 
Ez nem történt meg. Úgyhogy én arról a megoldásról beszélek, vagy javaslatról beszélek, 
amire mi előkészületeket megtettük, nekünk van erre árajánlatunk, amikor már előterjesztjük, 
körülbelül 600 ezer forinttal kell számolni, itt ugye az áfát plusz hozzá kell érteni. 
 
Varga József képviselő: Csak ennyi nekem is a véleményen, azért abban egyet tudok érteni 
képviselő úrral, hogy nem kérdés, a kályhának meg kell maradni, viszont ha átrakatjuk, akkor 
akár lehet bele, de ezt most nem tudjuk eldönteni, a szakembert meg kellene kérdezni, hogy 
javasol-e egy olyat, hogy esetleg vízfűtéssel. És akkor akár az összes konvektort le lehetne 
szerelni, hiszen a konvektorok helyére felkerülhetnének a radiátorok, és a cserépkályha ezt 
fűtené, én szerintem képviselő úr ilyenben gondolkodott. Viszont ugye ahhoz meg nem elég 
ez a pénz nyilván. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, tegyél rá még 1,5 milliót. 
 
Varga József képviselő: Viszont ha egyszer átrakatjuk a kályhát, azt soha többé nem fogjuk 
azért szétbontatni, hogy vízköppeny kerüljön bele. De a többi helyiség még attól nincs fűtve. 
Se a WC. 
 
Szigeti László képviselő: Igaz hogy nem mértem fel, mint ahogy Barbara mondja, bár 
felmérhettem volna. 
 
Sallee Barbara polgármester: Így van. 
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Szigeti László képviselő: Teljes mértékben igaza van, felmérhettem volna. Csak az itt a 
helyzet, hogy oda két cserépkályha volt beépítve, és az egyik már nem működik. És nem 
véletlen volt az a két cserépkályha beépítve, mert az a két cserépkályha fűtötte be teljesen azt 
a területet. Én azért voltam már úgy, hogy a cserépkályha igaz, hogy fűtött, de még mellette 
ment a konvektor is. 
 
Sallee Barbara polgármester: Sőt, muszáj. Ez a kettő kell, hogy… 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ha rendesen lehet működtetni a cserépkályhát, 
akkor a fűtési szezontól minden áldott nap be kell fűteni a cserépkályhába. 
 
Szigeti László képviselő: Jó, legyen. Rakassuk át a cserépkályhát. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ha abban gondolkodsz, hogy mondjuk méressük fel, vagy te 
felméreted, hogy mennyibe kerülne mondjuk még rárakni bármilyen vízrendszer fűtését, 
akkor ide az a kérésem, hogy ide csoportosítsunk még összeget, az nem azt jelenti, hogy el 
kell költeni, de legyen meg a költségvetés keretben ennek a lehetősége. Ugyanis mit nem 
szeretnék? Azt nem szeretném, hogy mondjuk, most ezt elfogadja a testület ezt az összeget a 
cserépkályhára, később jön az az ötlet, hogy akkor mégis kérjünk ilyen-olyan ajánlatot, legyen 
egy komplexebb megoldás, és akkor kezd el a testület keresgélni, hogy honnan vegye el erre a 
fedezetet. Ezt nem szeretném. Tehát hogyha a testület abban gondolkodik, hogy itt egy 
komplexebb, nem a minimum, ez a minimum megoldás javaslat részemről. Ha nem a 
minimum megoldás javaslatot kéri a részemről, hanem ennél komplexebben gondolkodik, 
akkor kérem, hogy ezt most jelezze, mert akkor most kell ide valamit rendelnünk, hogy ez 
működőképes legyen. És itt most nem arra gondoltam, hogy a telekbevételt, ezt mosollyal 
mondom, vigyük fel 4 millióra. Jó? Tehát itt ezt szeretném eldöntetni ma, mennyit fordít 
ebben az évben a képviselő-testület erre a problémára? Itt még mindig nyitva hagytuk a 
pályázati lehetőségeket, mert azokról remélhetőleg majd fogom tudni tájékoztatni a testületet, 
hogy mik adódnak.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Szerintem, itt maradjon ez az összeg, ami bent van. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, ezt kell-e még külön szavazásra tennem, vagy ez így akkor 
elfogadható? Hadd kérjek egy perc technikai szünetet. Ugye azt tudjátok, hogy másfél évvel 
ezelőtt teljesen ki lett tisztítva a cserépkályha? Ugye erről mindenkinek van tudomása? Tehát 
ott semmiféle veszély így már nem áll fenn. De át kell rakatni, és másik az, még 
hozzáfűzném, hogy azért az ott tartózkodó lakosok, rendezvényen résztvevők nagyon 
otthonosnak, kellemesnek tartják, hogyha megy. Tehát ez egy hangulatot is ad. Akkor lépjünk 
tovább, jó? Itt amit említettem már korábban, hogy a 2014 éves előirányzatnál, amit üres 
területként lát a testület, akkor mondom lehet, hogy a szakfeladat változott. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Nincsenek számok a bio-kazánnal kapcsolatban, de ugye 
szerintem azt is kell, hogy tárgyaljuk, tehát itt az első oldalon is volt ráutalva, ugye van kettő 
közmunkás a bio-kazánhoz. Tulajdonképpen a bio-kazán nem megy, tehát annak a feltételeit 
is meg kell teremtenünk, hogy az valamikor tudjon üzemelni. Tehát kell terveznünk egy 
tárolót a bio-kazán aprítéknak szerintem. És ahhoz is kell valami fedezetet. 
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor megnyitjuk a bio-kazán témát, jó, nyissuk meg.  
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Gyurka Miklósné képviselő: Mert jó, hogy van a két fő, tudjuk foglalkoztatni, ha másra is, 
de hasznosan töltik el, teljesen mindegy, hogy most… De hát azért pályáztunk a bio-kazánra, 
hogy csökkentsük ugye a költségeinket, tehát akkor jó lenne minél előbb azokat a feltételeket, 
hogy tudjuk beindítani. 
 
Sallee Barbara polgármester: Teljesen egyetértek.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Javaslom, hogy valahonnét vegyünk rá annyi összeget, nem 
tudom mennyi, férfiak jobban tudják, hogy mennyibe kerülne egy ilyen tároló helyiség, ahova 
az aprítékot be lehetne tárolni. Mert gondolom szükséges, és utána pince részi tárolóba 
behozni. Én nem értek annyira hozzá, női gondolkodással mondom.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: A legolcsóbb módszer lezsákolni és lefóliázni.  
 
(hangzavar) 
 
Sallee Barbara polgármester: Engedjétek meg, hogy először képviselő asszony javaslatát 
elfogadjam. Annyi csak, hogy akkor ezt előrehozom, mert később jönne. Ugye azt szerettem 
volna az előbb mondani, hogy ahol üres sort láttok, az azt jelenti, hogy ez a szakfeladat 
máshova került. És azért beszéltem volna csak később róla, de ezt most előrehozom. Akkor 
beszéljünk a bio-kazán működtetéséről. Az én megközelítésem, egyetértek képviselő-
asszonnyal, az én megközelítésemet a következő pontokban találjátok, csak felhívom itt a 
képviselő-testület szíves figyelmét. Látjátok a lakóingatlan, a Széchenyi utca karbantartásnál 
a 150 ezer forintnál, ebbe ugyanis ezt is beleértem. Ott ugye, már amit kézzel meg tudnak 
oldani a munkások, megtették, tehát felhasználtuk egyes árokburkoló betonlapokat, 
felhasználtuk itt egy-egy terület létrehozására. Zsákok még beszerzés alatt állnak, ilyen 
légzést garantáló zsákok. Lefóliázni nem szabad gyúlás veszély miatt. Tehát ezt csak 
zárójelben mondom. Ugye meg kell találnunk azt a ritmust, ugye most konkrétan van egy 
közös bozótaprítónk Szigligettel, Tördemiccel, meg kell találnunk azt a ritmust, hogy mi ezt 
mikor tudjuk, hogyan használni. Most például elkértük már néhány héttel ezelőtt, múlt héten 
itt lehetett, akkor gyorsan visszakérte Szigliget, csak váratlanul. Most hétfőre ígérték vissza, 
mai napig nem jött vissza. Még most nem kaptunk hírt, hogy miért nem. Én csak ezt jelzem. 
Most így könyveljük el, az első szezonnak kicsit van egy ilyen dinamikája, ez természetes. De 
erre ténylegesen rá vagyunk állva, hogy folyamatosan menjen ez a munka. Mihelyt a teljes 
kiszállítás meg tud történni, és ott van ugye a ……háznak a padlásán is egy olyan rész, ahol 
esetleg zsákokat lehet tárolni, akkor lehet ebben gondolkodni. Én azt a javaslatot tettem itt, 
hogy ebből a 150 ezer forintból oldjuk meg, tehát én ebbe beleértem azt, amit ott esetleg 
erősíteni kell, vagy egy palatetőt kihúzni, vagy nagyobbítani. De ha van konkrét javaslat, 
akkor azt kérem a testülettől, hogy ezt mielőbb tegye meg, mert ez folyamatban van. Tehát ezt 
nem fogjuk tudni most halogatni még hetekig. Ha valakinek alternatív javaslata van ahhoz, 
hogy mi kerüljön ott kialakításra, az kérem, most, vagy egy-két napon belül jelezze. Más 
irányba, amit képviselő asszony mondott, a két főnél érinti ez igen, tehát ebbe kell 
gondolkodnia a testületnek, hogy ezt fenn kell tartani öt évig ezt a pályázatot. Én 
természetesen belevettem, de hát ezt mindenki olvashatta, hogy nehogy valaki azt higgye, ha 
nincs erre közfoglalkoztatott, akkor nem azt hívnánk meg. Eddig is megtették, utána is 
megtettük. Csak nincs rá garancia. Most mondom példaképpen, 12 közfoglalkoztatottat 
hívtam le, 10-et kaptunk, ebből 4 elment iskolába, 2 beteg. És a maradékból 2 férfi. Csakhogy 
lássátok, hogy akkor miben lehet gondolkodni.  
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Kozma-Bognár László alpolgármester: Én azt olvastam az újságban, hogy ők Napsugár 
egyetemre járnak.  
 
Sallee Barbara polgármester: A beiskolázottakra gondolsz? Én remélem, hogy nagyon szép 
fűtött helyiségekben tölthetik az idejüket.  
 
Varga József képviselő: Hát reméljük. Legalább betegek nem lesznek, az is valami.  
 
Sallee Barbara polgármester: Mert a többi még akár beteg is lehet.  
 
Varga József képviselő: Menjünk tovább. Ha erről van szó, akkor nyilván a tároló, de hát 
ugye eddig erről itt nem volt szó, akkor természetes, hogy az a 100 ezer maradjon ott. Mert a 
tároló helyre arra kell, mindenképpen kell több négyzetméternyi tároló hely. Én ezt a zsákos 
módszert csak felesleges munkának tartom. Valami olyan tároló helyet kell létrehozni, 
diszkutálni kell Szigligettel, itt már beszéltem polgármester úrral ez ügyben, meg nem néztem 
ugyan a tárolóikat. Meg kell nézni, fel kell mérni, meg kell csinálni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor bent maradhat itt a 150? 
 
Varga József képviselő: Szerintem feleslegesen nem kell cipelni a padlásra, meg ide-oda. És 
ráadásul gyúlékony is.  
 
Sallee Barbara polgármester: Itt egyszerűen azt kell látni, hogy nincs mindig itt az aprító. 
Tehát fel kell készüljünk azokra az időszakokra, amikor nincs itt az aprító. 
 
Varga József képviselő: A helynek akkor is meg kell lenni, mikor itt az aprító, akkor azonnal 
oda lehet tenni. 
Sallee Barbara polgármester: Így van.  
 
Varga József képviselő: Tehát a hely a legelső.  
 
Sallee Barbara polgármester: Ezzel teljesen egyetértek, csak azt kell látnod, hogy előre kell 
aprítani. Tehát hogy azért gondoltunk zsákra. 
 
Varga József képviselő: Tudom, hogy előre kell. Nem is kicsit előre, hanem egy évre.  
 
Sallee Barbara polgármester: Sőt, így van. Szerintem nyitott ajtókat döngetünk.  
 
Varga József képviselő: És nem egy tároló kell. 
 
Sallee Barbara polgármester: Folyamatosan fejlődhet. Nagyon-nagyon sokat házilag benső 
munkában meg tudunk oldani. Most csak mondom, hogy az egész kultúrházat kifestettük 
belülről. Az egészet. Ezt a közfoglalkoztatottak oldották meg. Tehát ilyenekre gondolok. 
Akkor bent maradhat a 150 ezer? 
 
Varga József képviselő: Akkor természetesen. Tároló kell. 
 
Sallee Barbara polgármester: Tároló alatt mit értünk? Oszlopokra kértünk árajánlatokat, 
hogy a Széchenyi utca 15. mögé egy ilyen meghosszabbított, majdnem azt mondom, egy 
palatetős tetőszerkezetű oszlopok által tartott részleg jön létre. Nézzétek meg nyugodtan, az 
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alapját már fel betonlapozták a munkások, amely így teljesen megfelel. Ez bármikor bővülhet. 
Én szerintem többször fogok én még a testülethez fordulni, hogy milyen lépések lesznek majd 
szükségesek. Úgyhogy ez egy folyamat. Ugye a munkásoknál kitértem. Akkor itt vagyunk a 
4. oldalon. Akkor a koncepcióba már ugye bevettük ezt a módosító javaslatot, ezt kérem 
beleírni, hogy ugye 100%-os zöldterület gondozóra gondoltunk, ezt nem kívánjuk… 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Nekem lenne még a város és községgazdálkodásnál. Nekem 
nem tudom jó-e a javaslatom, csak átgondoltam, hogy a hivatalsegédnek a bére nem tudom 
mennyi? Mint köztudott, egy-két év múlva nyugdíjba megy, hogy őneki esetleg a bérén, mivel 
nyugdíjba megy, tudnánk-e emelni? 
 
Sallee Barbara polgármester: Én 3 ezer forintot - ez talán itt nem tűnik fel nagyon - én az ő 
fizetésén, ugye tavaly nem kapott béremelést, előtte mind a két évben kapott, én ebben az 
évben 3 ezer forint béremelést tettem bele az ő havi fizetésébe. Ugye ezen felül még a 
minimál bér, nem tudom összesen mennyivel lett a hivatalsegéd fizetése emelve?  
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: 101.500-ra lett emelve és arra jön rá a 3 ezer.  
 
Sallee Barbara polgármester: Plusz 3 ezer. Én nagyon egyet tudok ezzel itt érteni. Nagyon 
értékelem a munkáját, ezért is próbáltam minden évben a fizetését megemelni. Ha még ezen 
felül gondolja a testület, hogy tegyünk rá, én ebben partner vagyok. Ebbe a kiszámításba 
mondom, tehát ugye a minimálbér megemelése benne van plusz a 3 ezer forint.  
 
Varga József képviselő: Bocsánat, én csak kérdezem, hogy rá nem vonatkozik a 118 ezer 
forintos bérminimum?  
 
Lutár Mária jegyző: Nem szakképzett. 
 
Sallee Barbara polgármester: Sajnos. Illésnét kérem, azt mondja el nekünk, hogyha 3 ezret 
emelünk, akkor az havonta mennyibe kerül a testületnek, hiszen abban benne vannak még 
járulékok, stb.  
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: 27%-ot fizetünk mi még utána adóként. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, tehát hogyha 3 ezer forintról beszélünk, akkor 3810-ről 
beszélünk havonta, tehát ilyen arányban kellene látni. Megemelhetjük akár 5 ezerrel havonta, 
és akkor azt is kiszámítom, akkor 6350 havonta, ez összesen 76.200. Tehát a mostani 
javaslatom 3 ezer forint, ez benne van. Ez nekünk, csakhogy mindenki tisztán lássa egy éven 
45.720 forint. Tehát 2014-ben az önkormányzat a kormány által előírt emeléseken túl, mert 
ugye megemelték a minimálbért, azon túl 45.720 forinttal járul a hivatalsegéd béréhez hozzá. 
Ez már itt benne van, ezt a javaslatot én teszem. Ha a testület még ezen felül szeretné… 
 
Varga József képviselő: Most nem értem, a kormány is megemelte a minimálbért? 
 
Sallee Barbara polgármester: A minimálbért igen. Így lett 101 ezer. 
 
Varga József képviselő: (Nem hallható a felvétel.). Jó ez nem tűnt ki, csak annyi, hogy ennyi 
volt, és azt még, jó. 
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Sallee Barbara polgármester: Igen, erre tettem én rá kiváltságom szerint még 3 ezret. A 
kötelezőn felül. Ez kerül itt 45.720-ba a testületnek egy évében, ez már itt ebben benne van, 
ebben a számban. Ha ezzel magasabbra szeretne felmenni a testület, csak kérdezem, mondjuk 
5 ezerrel, kiszámoltam, az 76.200-zal lenne több. Állok elébe, örülök hivatalsegéd nevében, 
ha többet kap.  
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Most 104.500. 
 
Sallee Barbara polgármester: Plusz ugye a 27%-a. 
 
Varga József képviselő: Hát az a munkáltatói pótlék.  
 
Sallee Barbara polgármester: Hát igen, de nekünk annyiba kerülne. Vagy a falunak annyiba 
kerül. Csakhogy egy különbséget is lássatok, ha 5 ezer forinttal emelnénk meg havonta, akkor 
itt most jelenleg 30.480 forintról döntenénk. Tehát ez a különbözet. Tegyük ezt bele? 
 
(hangzavar) 
 
Sallee Barbara polgármester: Ki tudod számolni, hogy az mennyibe kerül?  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Én 5 ezer forintra gondoltam a Barbara emelésén felül, amit 
ráraktál. 
 
Sallee Barbara polgármester: Azon felül még plusz 5 ezer? Tehát összesen 8 ezer? 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Igen. 
 
Varga József képviselő: Akkor ne vacakoljunk, akkor 110 a bruttója, aztán kész. Akkor már 
majdnem ugyanott vagyunk. Akkor 110 a bruttó, aztán kész. Akkor most ott a különbözetet 
kell kiszámolni 110-ig. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ennek van egy járulék része, azt számolja ki most Illésné Ági. 
Hiszen mi össz összegről döntünk. 
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: 60.500 a bérköltség. Összesen 76.835, ha 
mindent jól számoltam.  
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát ennyivel több. Tehát azt kérem a testülettől, ha ezzel 
így egyetért, akkor ide a 4. oldal, 2 fő teljes munkaidős bér 2014-es előirányzatához írja még 
hozzá a 2.463 ezerhez, hogy plusz 76.835, jó? Ezt is majd fel fogom tenni szavazásra, csak 
hogy itt bent legyen. Az egyes szavazásoknál majd meglátjuk, hogy kell-e tartalékhoz nyúlni, 
vagy hogyan legyen? Nekem a hó toláshoz van még egy észrevételem. Ez csak a napokban 
jött be, hogy kaptunk már reklamációt, hát ugye mi nátrium-kloriddal nem sózhatunk, más 
anyagok nagyon-nagyon drágák. Mit gondol a testület erről, hogy van egy ajánlatunk, hogy a 
hó tolásba építeném bele, tehát a hó tolásra 250 ezer forintot irányoztunk elő, hogy arra 
kérnék hozzájárulást, hogy fogalmazzunk úgy a költségvetésben, hogy hó tolás, síkosítás 
mentesítő anyag, mert akkor mi tényleg legjobb tudásunk szerint tudunk egy kicsit 
zsonglőrözni, hogy mire mennyi menjen. Nem mindig a hó tolás a legfontosabb. Ilyen jégnél 
a síkosítás mentesítés sokkal jobban képbe kerül. 
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Szigeti László képviselő: Zavarba hoz egyébként ez a síkosítás ügye. Értem én, hogy nem 
lehet rászórni, de nézd meg a konyhasót, hogy annak nem tudom hány százaléka csak 
nátrium-klorid, a többi nem az. Tehát maga a konyhasó se nátrium-klorid. Ezt akartam 
megkérdezni, hogy akkor mivel lehet sózni? 
 
Sallee Barbara polgármester: Megvannak, fel vannak listázva, nyugodtan megtekintheted a 
hivatalban, megvan egy lista, hogy mik engedélyezettek. Nagyon drágák. 
 
Szigeti László képviselő: Mert én megkérdeztem, hogy miért nem lett eltolva a hó, jó 
megértettem, hogy nem esett annyi hó, mert tényleg nem esett. 
 
Sallee Barbara polgármester: 10 cm alatt nem tol. 
 
Szigeti László képviselő: De viszont síkosítás mentesítést azt kellett volna csinálni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Folyamatosan csinálják. 
 
Szigeti László képviselő: Leszórták azt a homokot. 
 
Sallee Barbara polgármester: Homokot, kavicsot, aprókavicsot. 
 
Szigeti László képviselő: Egyszerűen a mi utcánkból nagyon nehezen lehet feljönni, hiába 
szórják, az ugyanúgy odafagy. A többi utca az felolvad, mert mindegyik le van bitumenezve, 
de a mi utcánk egyszerűen nem. Én elszórtam a konyhasót megmondom őszintén az én 
udvaromban, aztán felolvadt egyből a jég. Tehát valamit ki kellene találni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát az én javaslatom az lenne, hogyha ebbe egyetért a 
testület, tehát hogyha mi zsonglőrözhetünk itt helyben, akkor ha beleférne így, hogy van egy 
ilyen volumen, hogy 250 ezer forint, abból hadd legyen síkosítás mentesítő anyag vagy hó 
tolás, tehát mindig az, ami kell. Akkor megmondom, mit tudunk tenni. Ugyanis van olyan 
síkosítás mentesítő anyag, amit akkor szállítanak ki, úgyhogy egyáltalán kifizethető legyen, 
hogy 100 kilót egyszerre, és akkor az 90 ezer forint. Mert annyiba kerül. És akkor már ilyen 
problémákat jobban lehetne kezelni. Azért hozzáfűzöm, hogy törvény írja elő, hogy mindenki 
a saját portája előtt kell, hogy síkosítás mentesítsen. Mi ennek dacára megtesszük, tehát ez 
nem probléma. Csak ténylegesen az előtt a helyzet előtt állunk, hogy itt van homokunk, van 
apró kavicsunk, vagy nagyobb kavicsunk, stb, csak ezek a méregdrága síkosítás mentesítő 
anyagaink ezek nincsenek. Mert éppen azért, mert méregdrágák. És mert viszont szerintem 
felmerülhet ilyen helyzet, hogy igenis azt kellene kivinni. Én ezt javasolnám, hogy 
egyszerűen a költségvetésben tegyünk ide egy vesszőt, hogy hó tolás és/vagy síkosítás 
mentesítő anyag. Ha ezzel a testület egyetért. 
 
Varga József képviselő: Csak akkor, ha az síkosság mentesítő anyag. Ez így helyes. Mert ez 
nem helyes magyarul, hogy síkosítás mentesítés. Síkosság mentesítés olyan lehet, de síkosítás 
mentesítés, olyan nem. Csak ezen mosolyogtam. 
 
Sallee Barbara polgármester: Teljesen igazad van. 
 
Varga József képviselő: Kerüljön oda nyilván, mert kell ilyen anyag mindenképpen. 
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Szigeti László képviselő: Ha jól értettem, tegyük fel, ezt megvesszük holnap, nem fog 
tönkremenni? 
 
Sallee Barbara polgármester: Így van. A tavalyi is itt maradt még nekünk, itt az első 
napokban szolgált, most már kifogyott.  
 
Varga József képviselő: Én úgy gondolom, ez olyan anyag, amit lehet keverni mondjuk 
kaviccsal. Tehát nem muszáj töményen ezzel dolgozni. Hanem lehet dúsítani is. 
 
Sallee Barbara polgármester: Most rendeltünk meg egy ilyen üzletkötőtől, mára ígérte, de 
péntekre fog csúszni. Hoz nekünk mintát, tehát több zsák mintát hoz, megpróbáljuk, 
kipróbáljuk, ha ezt így a testület el tudja fogadni, akkor mondom 100 kilót tudok megvenni, 
de nem olcsó dolog.  
 
Varga József képviselő: Ha muszáj, úgyis csak akkor lesz használva, amikor muszáj. 
 
Sallee Barbara polgármester: Meg szerintem mindannyiunk érdeke, hogy (Nem hallható a 
felvétel).  
Gyurka Miklósné képviselő: És mit tudnánk csinálni a hegyi lakosokkal? Azok most se 
tudnak lejönni, ma beszéltem a Pálnéval is. Mert oda lehetetlenség ilyenkor síkosság 
mentesítést csinálni. Nem reklamáltak, csak szerintem fel se tudják vinni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Feljutni is nehéz. Brutális az a rész, mert ott árnyékban van.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Nyugdíjas megoldja, de akinek gyerekekkel, és több napon 
keresztül, mert nemcsak az egy napról van szó, ugye nem sütött be abba az útba, de még 
mindig problémát okoz nekik.  
Sallee Barbara polgármester: Én azt tudtam tenni, itt nagyon gyorsan próbáltunk reagálni. 
Kivittünk homokot a kereszteződésekhez nagy autóval, és a munkások kimentek, és akkor ott 
szórták, de ha nem kerül bele ez a megengedett csúszásmentesítő só, akkor egyszerűen nem 
hat annyira. 
 
Varga József képviselő: Egy darabig hat, aztán utána nem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ha ezzel egyetért a testület, menjünk tovább. Még annyit 
hadd említsek, hogy jelentést tettem a Bencze Istvánék felé, ott a Tarányi présház elágazónál, 
tudjátok melyik kanyarra gondolok. Ott ugye katasztrofális a helyzet. És kértem, azonnal 
legyenek ott segítségünkre, hogy azt helyreállítsák, és kaptam ma vissza egy e-mailt, nagyon 
kedvesen, hogy persze, intézkednek. És hogy helyrehozzák. Tehát hogy tudomásul veszik, 
hogy ezt korábban hozzák helyre, mint ők ezt akár tervezték. Ott nagyon-nagyon veszélyes az 
a rész. Tehát ott vagy lucskosodik, és úgy fagy oda, hiszen azt a részt az autóik felmarták, 
feltaposták. A kerekek felpörgették. Jó?  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Nekem lenne még. Itt van még pályázati tanácsadásra 300 ezer 
forint, ugyanezen a 4. oldalon. És a közlekedésbiztonság 120 ezer forint, az mit takarhat? 
 
Sallee Barbara polgármester: Én a pályázati tanácsadással ugyanazt a javaslatot teszem 
meg, mint már tavaly. Van egy cég, aki elvállalja a pályázatok megírását, ha nem sikerül, ezt 
az év végén visszafizeti. Én azért szeretném jelezni, hogy nézzetek körül, hogy más település 
pályázaton, most Tördemic, aki ott volt a testületi ülésen, hallotta, ez azon múlik, hogy legyen 
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olyan ember, aki erre rááll, és ezt csinálja, akár 3 napon belül. Tehát olyan pályázati kiírások 
vannak, hogy 3 napig van nyitva a pályázati ablak, erre fel kell készülni, ezt szerintem egy 
cég tudja profin megtenni. Nem fogok itt most órákig érvelni, ha a testület nem akarja. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Ennyi elég erről. 
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát ugyan ez. Nyugodtan vedd elő a tavalyi dolgokat. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Erre gondoltam én is, hogy erről van szó. 
 
Sallee Barbara polgármester: A közlekedésbiztonság, két dolog még, ami befejezetlen. Az 
egyik az, hogy a Kisapáti összekötő útra kell táblákat kihelyeznünk, ott oszlop, tábla 
megoldásban kell gondolkodnunk. Valamint én javasolnám, hogy egy második tükör kerüljön 
kihelyezésre, mégpedig a Széchenyi utcán feljövünk a Szigligeti utca torkolásába, ott Czanka 
Ferencék magasságában. Mert az az a kanyar, ami még jelenleg beláthatatlan. Most 
gondoljátok át, biztos nektek is mesélték, most, hogy amikor ennyire csúsztak például az utak, 
valaki azt se tudja, hogy mibe csúszik ott bele. Nekem ez lenne a javaslatom, ott még egy 
tükröt kitenni. Akkor megint egy lépést teszünk a közlekedés biztosítás javítása érdekében. Ez 
lenne az én javaslatom. Hogy ne legyen félreértés, ezt nem én döntöm el, hogy hova kerül. 
Kijön a szakértő, pontosan hogy legyen beállítva, stb.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Én azt az elágazót kerülöm, ha csak tehetem.  
 
Sallee Barbara polgármester: Aki neki hajtana, nem látja, ki jön, hogy jön.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: A legnagyobb baj az, hogy gyorsan jönnek az autók 
Tapolca felől.  
Szigeti László képviselő: Most nem azért, de annak a tükörnek több értelme van, mint ennek. 
Annak biztos, hogy nagyobb értelme van, mert az ott annyira beláthatatlan, hogy tényleg én 
arra szoktam kimenni, de volt egymás után kétszer is, majdnem belém jöttek. Mert nem 
vettem észre, pedig sötét volt, és nem vettem egyszerűen észre, hogy jön az autó, mert olyan 
gyorsan kibukkant a kanyarból, hogy egyszerűen… És jönnek, és nem 40-nel jönnek.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Az a baj. 
 
Sallee Barbara polgármester: Képviselő úr, itt azért gondolj a gyalogosokra, dehogynem ez 
a tükör itt kimondottan a gyalogosokat is szolgálja.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Nem nagyon vagyunk mi még hozzászokva ehhez.  
 
Varga József képviselő: Nem látom a kanyart be teljesen ebből a tükörből. Ugyanolyan 
hamar ott lehet az autó, ha tükörbe nézem, mintha elnézek a kerítések fölött és ellátok 
majdnem a Stigliczékig.  
 
Sallee Barbara polgármester: Melyik oldalról? Tehát ha Tapolcáról? 
 
Varga József képviselő: Igen. Ha jövök ki a Kossuth utcából. Nekem akkor kell a tükör. Ha a 
főúton jövök, nem kell a tükör. 
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor segíts úgy beállítani, hogy a te magasságodban… 
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Varga József képviselő: Valahogy az a szög nem jó, szerintem.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Vagy az elhelyezési pontja nem jó.  
 
Sallee Barbara polgármester: Pedig azt szakértő állapította meg, tehát nem mi mondtuk, 
hogy hova legyen. Kijött a szakértő, megmutatta, hova kell, milyen szöggel kell. 
 
Varga József képviselő: Jó, hát ott a tükör, módosítani lehet a helyén.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Nekem még lenne egy kérdésem, az 5. oldalon, a Badacsonyi 
Céh Turisztikai Egyesület. Tavaly ha jól tudom, 50 ezer volt betervezve. 
 
Sallee Barbara polgármester: Na, jó is, hogy rákérdezel. Mondom neked. Azt nem költöttük 
el. Miért? Ugye, mint jeleztem a 2013-as költségvetésben ugye sikerült bevezetniük a helyi 
buszjáratot. Erre talán még emlékeztek. Na most ennek a költsége egy évben 100 ezer forint. 
Abban a pillanatban, amikor itt az én javaslatomból kivetted a 100 ezret, és ugye 50 ezret 
hagytál benne, ez a lehetőség megszűnt. Tehát azért nem kell 50 ezret fizetni a Turisztikai 
Céh Egyesületnek, hogy azért ne kapjunk ellenteljesítést. Tehát az az 50 ezer forint az én 
javaslatom szerint itt most átkerül 2014-es évbe, azzal a dologgal, hogy akkor ismét jöjjön 
errefelé a busz. Ugye ezt most kell eldönteni, mert ők nyomják utána a prospektust, stb. Ha 
nem kéri a testület a buszt, akkor semmilyen támogatásnak itt nincs értelme. Nincs más 
érdekkapcsolatunk ezzel az egyesülettel, vagy Turisztikai Céh csapattal, mint a busz. Tehát 
nem úgy például mint Szigligetnek, ugye akik szerves részei ennek, mint fenntartó, vagy 
Badacsonynak, mint fenntartó. Itt nekünk csak egy dologról van szó. Hogy az a busz, ami 
amúgy ugye felmegy a Tarányi présházhoz, hogy az megint jöjjön be a faluba, és érintse 
Hegymagas központját. Tehát ennek akkor van értelme, hogyha 100 ezer. Ha ennél 
kevesebbet kíván a testület, akkor ezt az egészet hagyjuk, mert nem fog 100 ezren alul 
megvalósulni. Még az is egy nagyon-nagyon baráti, és nem fedezi az ő költségüket teljesen.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Szerintem kedvelt ez a busz. Legalábbis a 
visszajelzésekből azt tapasztaltam a vendégek, a nyaralók szempontjából. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nagyon, igen. Ezzel már érveltem ugye tavaly, azt 
gondoljátok át, aki idejön, és hogyha ő átgondolja, hogy hány napot fog Hegymagason tölteni, 
akkor az is szerepet játszhat, hogy azt mondja, gyerekek, menjünk egy hétre, mert abból egy 
napot például busszal elmegyünk akár bortúrára, akár egy strandra, Badacsonyba kiszáll, este 
visszajön. Ugye főleg az, aki vezet, nem ihat bort, ez ebbe a plusz. De ugye családi jegy 
sokkal olcsóbb, csoportba körüljárnak, Salföldet meglátogatják, busszal jönnek vissza, közben 
megvacsoráznak, mindenki ihat egy pohár bort. Ennek nagyon sok vonzata van, és én abban 
gondolkodom, már tavaly is abban gondolkodtam, azért is hoztam ezt két évvel ezelőtt létre, 
hogy igenis ez növelheti Hegymagas vonzóerejét. Mert aki vakációt tervez, az ezt is 
beletervezheti. És szerintem ez a szobakiadóknak is egy jó pontja lehet. Köszönöm, hogy 
szóltál, mert lehet, hogy ezt így most elfelejtettem volna így külön említeni. De én még itt 
vagyok az 5. oldalon.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Szerintem támogassuk. 
 
Szigeti László képviselő: Tavaly nem erről volt szó, hogy a busz miatt kell fizetnünk. 
Szerintem az akkor nem volt világos, hogy mit kell fizetnünk. 
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Sallee Barbara polgármester: De pontosan erről volt szó.  
 
Szigeti László képviselő: Nem Barbara, te is azt mondtad, hogy nem tudod tulajdonképpen, 
majd utánanézel, hogy milyen támogatást kér…  
 
(hangzavar) 
 
Sallee Barbara polgármester: Utánanéztünk, többször tárgyaltuk a költségvetést. Teljesen 
biztos vagyok. Egy mondatot hadd mondjak ide. Természetesen, hogyha ezen valami 
módosulna, akkor visszakérdezném azért a testületnek. Nem tudom, ők most idén milyen 
kalkulációval dolgoznak. Azért még azt hadd említsem meg, szerintem nem említettem az 
elején, tudniillik, miért tárgyaljuk ma a költségvetést? Ugye a kormány előbbre hozta a 
költségvetés alkotásának időpontját, azért. Van néhány dolog, amit nem tudtunk úgy annyira 
precízen részletekben a háttérben utánajárni, mint mondjuk tavaly, vagy tavalyelőtt. Ide 
mondjuk tehetnénk egy kis kérdőjelet. De még egyszer mondom, tehát az, hogy csak 
támogatást adjunk nekik, nem erről van szó. A busz ellenértékében, és hogyha mondjuk netán 
azt mondanák, hogy idén 120 ezer, akkor ezt még egyszer legfeljebb testület elé hozom, hogy 
akkor tudjunk erről beszélni. Szerintem, van egy fájdalomhatára. Van egy összeg, ami fölé én 
már nem mennék.  
 
Varga József képviselő: Tavaly bejött ez a busz ide? 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, hát tavaly nem szavaztátok meg. Tavalyelőtt igen.  
 
Varga József képviselő: És tavalyelőtt hogyan jött be? 
 
Sallee Barbara polgármester: Adományokból. Nem az önkormányzat fizette.  
 
Varga József képviselő: Akkor igaza lehet Szigeti Lászlónak, akkor ez nem jól lett valahogy 
előadva, vagy nem tudom. De egyébként táblát nem láttam akkor se, meg most se. Mert azért 
ha bejön, akkor álljon meg. Ha megáll valahol, akkor hol a táblája itt a faluban? 
 
Szigeti László képviselő: A faluban nincs, fönn a hegyen van.  
 
Varga József képviselő: Mert oda mindig is felment.  
 
Szigeti László képviselő: De a faluba nem is jött be a busz. 
 
Varga József képviselő: Mi nem is fizettünk pont azért, mert nem akartak idáig eljönni. Azt 
mondták, nem tudnak megfordulni. Aztán amikor kiderült, hogy kisbusz van, és meg tud 
fordulni, ez utána lett reális, hogy jöjjön be a busz. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: A menetrendje ki volt rakva a külső buszmegállóba.  
 
Sallee Barbara polgármester: Hadd pontosítsam, a lényeg az, hogy 2012-ben, nézzétek meg 
a honlapon, rajta van, rajta van a menetrend, az összes menetrendjükön rajta van, hogy 
Hegymagas, faluközpont. Itt ment egy háromszöget. 2013-ban ez nem valósult meg, mert 50 
ezer forintból nem tudják ezt vállalni. 
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Varga József képviselő: Szerintem ez nem így lett nekünk akkor leadva, igaza lehet Szigeti 
Lászlónak, nem így lett tálalva. Akkor valószínű úgy lett, hogy nem tudjuk pontosan miért 
adjuk a támogatást.  
 
Szigeti László képviselő: Legalábbis amikor a költségvetés készült, akkor még nem volt 
tisztázott, hogy mire kérik a pénzt, és azért lett levéve 50 ezer forintra.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, megyek tovább. Ha ezzel így egyetért a testület, hogy 
legyen. A 6. oldalon vagyok. A rendezvényeket, csakhogy tisztában legyünk itt mindenben. 
Bagí Tímea még most is dolgozik a részletes programjavaslatokon, következő testületi ülésen 
ő elő fogja ezt terjeszteni. Kimondottan nyomatékkal utasítani fogom, hogy legyen ő is itt 
jelen, amikor ezt előterjeszti. Ja, bocsánat egy bejelentésem is van. Az idei Szent György-
hegyi napok április 23-tól 27-éig lesznek. A bortúrák 26-án. Ez már eldőlt. A részletekről még 
tárgyalunk a polgármesterekkel és a hegyközséggel. Mihelyt a részletek ismertek, rá tudunk 
állni a konkrét szervezésre. Egy már biztos, a bortúrák árának összegét megemeltük 5 ezer 
forintra. 3 ezer volt, 5 ezer lett. Miért? Mi már kapacitásban nem győzzük azt a több száz 
embert fölvinni a hegyre, meg a boros gazdák sem. Úgyhogy nekünk jobb, ha kevesebben 
jönnek, és majdnem ugyanannyit fizetnek, mint eddig. Tehát majdnem ugyanannyi a 
bevételünk. Mert ugye nem tudjuk pontosan a számokat megállapítani. De egyszerűen a 
borászok már nem tudják azt bevállalni, hogy összesen 200-300 ember jön oda egy 
pincészethez, és ott végigkóstoljon. Tehát Magyarországon ilyen szerintem nem volt, hogy 3 
ezer forintért valaki egy ilyen 6-7 állomásos, több bort kóstolható, utána étel-ital, szórakozás, 
vendéglátással, így 3 ezer forintból kapjon egy ilyen élményt. Nincs. Legkisebb helyekre 
elmentek, akár egy pincészetnél akár 2-3 ezer forintot így elkérnek. És ebbe azért több hetes 
munkánk van. Ugye mi teljes gőzerővel dolgozunk, polgármesterek ingyen vezetik a túrákat, 
ez a falunak itt bevétel.  
 
Varga József képviselő: Pedig lehet, hogy a polgármestereknek is kellene fizetni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Eddig mi még erre nem tettünk javaslatot, de több oldalról 
meg lehet közelíteni. Mi polgármesterek egyetértünk, ez itt a legfontosabb. Tehát az a fontos, 
hogy Tapolca, Kisapáti, Raposka, és Hegymagas polgármesterei egyöntetűen állnak ki 
emellett. Tehát ez itt a fontos. És aztán, most hogy itt lássátok, hogy a rendezvényekhez mit 
tettünk, kérek visszalapozni a bevételekhez. Mert ott ugye felsoroltuk, hogy mennyi bevételt 
terveztünk. De ezt ugye megint így egyben kell látni, csakhogy félreértés ne legyen. A 
bevételek legtöbbször fedezik ugye a költségeket. Tehát a rendezvényeknél nagyon nehéz úgy 
kalkulálni, hogy csak nullásra jöjjön ki, bár mindig ez a cél, hogy ez irányba menjünk. De 
azért kérem figyelembe venni, hogy ez azért nem egészen könnyű dolog. Tehát ez egy picit 
egy átállás éve lesz. Megnézzük akkor mennyi lesz a bevétel. Én nem számolok bevétel 
csökkenéssel, ezt látjátok a bevétel oldalon ugyanennyit vettünk be, mert én azzal számolok, 
hogy aki azért jön ide, mert bocsánat, be szeretne rúgni, az el fog maradni, viszont a többiek 
meg kifizetik az 5 ezer forintot, és akkor ugyanúgy több bevételünk lesz. Jó, csakhogy ezt 
lássátok így kereken. Több részletről még nem tudtunk megegyezni nem a polgármesterek, 
hanem a hegyközség. Ugyanis picit furcsa volt a találkozó, ami volt itt most másfél hete 
polgármesterek, meg hegyközségi tagok. Például elhangzott olyan észrevétel is, hogy 
korábban a pohárpénz nem ment volna a hegyközséghez. Ezen aztán teljesen elámultunk, 
hiszen itt a hivatalsegéd is tudja, hogy hogyan szállították el a bevételi kasszát minden 
rendezvény után. Tehát itt vannak furcsa elképzelések a fejekben. Ezeket próbáljuk 
helyretenni, mert azért ez így nem komoly dolog. Aki még ebben régebben nem vett részt, az 
tudja, hogy 2012 óta a maradék 90%-a a pohárpénzek bevételének. Én nagyon örülök, hogy 
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ezt sikerült elérni. De kiderült, ez most derült ki például a tárgyaláson, hogy igenis meg lehet 
kérdőjelezni, hogy melyik község mit tart itt százaléknak. Ugyanis mi vagyunk az a község, 
aki szépen ad nyugtát, elszámolja, bevételét felírja ugye teljesen korrektül, és a többi 
községek más megoldásokra törekedtek. Tehát voltak például olyanok, hogy adományokba, 
vagy nagyobb, globális összegekbe gondoltak, hadd ne részletezzem. Kérdezzétek meg tőlük 
konkrétan. És nem lehetett kivenni, hogy például hány ember ment a túrára. Na most 
szerintem nem korrekt az, hogyha egy község azt mondja, hogy én most elengedek 30 embert 
ingyen, és azután akkor nem fizetek be 10%-ot. Ugye? Mert nem került a bevételnél felírásra, 
hogy 30 fő járt. Nálunk ugye minden fő felírásra került. Ezt a témát nem tudtuk még lezárni 
mi polgármesterek, biztos vagyok, hogy egyetértésre fogunk jutni. Körülbelül idén is azzal 
lehet számolni, hogy 90%-át megtarthatjuk. Ugye ez úgy történt eddig, hogy a 10%-át 
lejelentettük, hogy hány főnek a 10%-a, és annyinak a költségét még felvállaltuk. Tehát ugye 
van a vasárnapi rendezvényrész, aminek a költségét vállalja az összes település, és abba akkor 
olyan magasságba szálltunk be számlák alapján, ahány embernek a 10%-át mi ugye számoltuk 
a hegyközség felé. Tehát ne kelljen pénzeket ide-odázni, meg mindenféle adományokban 
gondolkodni. De hát elvárjuk ugye a többi településtől is, hogy ők is akkor pontosan 
lejelentsék. Vagy akkor állapodjunk meg, hogy minden község most mondok egy számot, 20 
embert ingyen felengedhet, és akkor ez meg megállapodás kérdése lehet, hogy akkor ez 
legyen igazságos. Azért nem akartam ezt az elején részletezni, mert ezekről még végleges 
döntés nem született. És Bagi Tímea megteszi a részletes programjavaslatot. Ebbe értünk 
Márton napokat, fiataloknak akár egy Halloween, vagy talán egy gyereknapi kirándulás, 
rendezvény számukra… 
 
Varga József képviselő: Csak akkor miért kellett külön sorba rakni, amikor ott már van 535 
ezer fölül. Hát akkor abba is beletehetnénk, végül is egy szakfeladaton belül van, akkor ott 
lehetne 735 ezer, aztán kész.  
 
Sallee Barbara polgármester: Szerintem valamit itt kihagytunk Illésné Ági, ugyanis nem 
került felsorolásra a Lőrinc napok, stb., látod? 
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Azt te mondtad, hogy azt húzzuk ki, hogy csak a 
Szent György-napokat hagyjuk bent, tehát hogy ne legyenek felsorolások. Mert az bent volt 
az elsőben. A réginél fel voltak sorolva… 
 
Sallee Barbara polgármester: Elnézést kérek, logisztikai hiba. 
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Azért mondtad, hogy bontsuk le a Szent György 
napokra, hogy az látszódjon, ott javíttattad velem ki az elejét. 
 
Szigeti László képviselő: Én a rendezvényekkel kapcsolatban szeretném mondani, hogy én a 
rendezvényekre nagyobb rálátást szeretnék a képviselő-testületnek. Ugyanis eddig nem volt 
semmiféle rálátásunk. És ha valami történt, kérdezték tőlünk, hogy mi, azt se tudtuk, hogy mi 
történik itt a faluban. Úgyhogy, én nem tudom képviselő társaim, hogy vannak ezzel, én 
nagyobb rálátást szeretnék, szeretném látni, mint ahogy most mondtad, hogy Bagi Tímea 
készíti a rendezvényeknek a tervezetét. Szeretnénk látni. És ez el is lett határozva, ha jól 
tudom egy évvel ezelőtt, hogy ezt előre meg kell mutatni.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, itt is két dolgot mondok. Tehát eddig ugye úgy ment, hogy 
a rendezvények előtt Bagi Tímea bemutatta azt az aktuális rendezvény tervezetet, erről akkor 
a testület döntött. Nem azt mondom, hogy nem volt néha egy kis játéktér. Most mondok 
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valamit, volt egy zenekar, akit meghívtunk, aztán lemondta utolsó pillanatban, akkor 
változott, de szerintem ez kicsinység. Bagi Tímeának ki lett adva ez a feladat, hogy a 
rendezvényeket pontosan tervezze meg, erre a munkára bármelyik képviselő bármikor 
ráláthat. Én az elején elmondtam, hogy ezt a következő testületi ülésnél fogja részletesen 
előterjeszteni. 
 
Szigeti László képviselő: Jó, ezt én hallottam.  
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát 2014-re a testület kap egy olyan rendezvény tervet, 
amin látja, hogy milyen rendezvények lesznek. Ezen felül akár minden rendezvényre megint a 
költségvetési tervezetet elő tudja készíteni Bagi Tímea, ennek semmi akadálya nincsen. Akkor 
most hadd karoljam fel. Tehát elnézést kérek, hogy kimaradt ez a sor, de nem szándékosan 
történt. Varga József javaslatát veszem akkor figyelembe. A 200 ezer forintot vegyük felül, 
mert akkor kihúzhatjuk ezt az egyik sort, teljesen mindegy. Miért hoztuk a Szent György 
napokat külön? Igenis helyes volt az észrevétel. Mert az most fog jönni, hogy tényleg tudjunk 
abban dönteni. Itt külön majd kérek egy testületi döntést, mindjárt majd elmondom, hogy 
miről? És a másik meg az, mert ugye négy község tervezi előre, és azért szeretném már most 
tudni, hogyha megyünk a további tárgyalásokra, hogy tényleg akkor ez így létrejöhet-e? 
Felhoztuk akkor a 200 ezer forintot, ez egy formai dolog. Viszont arra kérek felhatalmazást, 
és ezt külön sorba kellene bevenni, a múltkori egyeztetésen hegyközség és polgármesterek, 
felmerült az a javaslat, hogy ismét a Tapolcai Kft szervezze meg. Tavaly is már ők 
szervezték, a fő részét, a vasárnapról beszélek. Én ezzel jó tapasztalatokat gyűjtöttem, kivéve 
a polgárőrség fellépéséről, azt nagyon sajnáltuk. Ugye a tapolcaiak Szigligettől kértek 5 főt, 
ígéretet kaptak, aztán megjelent 2. És nem tudták, hogy mit kell csinálniuk. Erre mi idén rá 
fogunk szervezni, szerintem a rendőrség is nyugodtan jöjjön ki, segítsen mindenkit, meg hát a 
helyi polgárőröket kérném meg a segítségre ez úton is. De ennek az eredménye az, hogy 50 
ezer forintot, és ezt kérem, akkor vegyük be a költségvetésbe, 50 ezer forintot hadd utaljunk át 
ennek a tapolcai kft-nek, támogatásként. Számlát kapunk erről, minden falu megszavazza ezt. 
Raposka 50 ezret, Kisapáti 50 ezret, Hegymagas 50 ezret, Tapolca 150 ezret azért, hogy 
ennek a Tapolca Kft-nek legyen egy alap úgymond kiindulási tőkéje, hogy a vasárnapi 
rendezvényt meg tudja szervezni. Erre jön még rá, most csak az elmúlt évek tapasztalatáról 
beszélek körülbelül 400 ezer forint a hegyközségtől, tehát még pluszba, és jön még rá a pohár 
pénzek 10%-a. És ebből gazdálkodik aztán a Tapolca Kft, mint egység. Tavaly is ezt így 
csinálták, csak tavaly nekem ehhez nem kellett testületi döntés, mert 50 ezer forintot tudtam a 
kereten belül dönteni jóváhagyás nélkül. Most ezt nem tehetem, de az összeg maradt 50 ezer, 
nem 30 ezer, amiről tudnék dönteni, ezért kérem ezt külön sorba bevenni. Tehát itt nem kérek 
plusz összeget, hanem annak a beiktatását, hogy a Szent György hegyi napokon belül 50 ezer 
forint mehessen a Tapolca Kft-nek. Ezt nem tudom, hogy érthetően sikerült elmondanom? 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Érthető. Tehát most megszavazunk 400 ezer forintot a Szent 
György-hegyi napokra, abból te 50 ezret átutalsz.  
 
Sallee Barbara polgármester: Csak várjunk, mivel ez egy különleges konstrukció, tehát nem 
együtt fogok egy számlát kapni, mindjárt jegyző asszony segít nekem, mert ő intézte tavaly. 
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Azon gondolkodok, hogy ez így nem lesz jó, 
mert az támogatás. Ez nem lesz így jó. 
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor lehet, hogy a támogatás sorba kell bevenni.  
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Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Akkor itt borul már az egész minden. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, ne boruljon az egész minden. Én a következőt javaslom, 
vegyük le 350 ezerre itt ezt a 400-at, ezt így kérném, az áfa majd egy picit módosulni fog, 
de… Tehát itt 350 ezer, nem 400, jó? És támogatás sorába kérem ezt bevenni. Azért mondom, 
itt van egy költségvetési kacifánt. És ezt hadd intézzük el most, mert hadd ne kelljen emiatt 
megint egy ülést összehívni. Jó? 
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: És akkor ezt kinek fizetjük? 
 
Sallee Barbara polgármester: Tapolca Kft. Tehát így összegében nem változik, hadd legyen 
ez így bent, mert ezt a többiek már okézták, csak nálunk van ez még nyitottan. Mondom, én jó 
tapasztalatot gyűjtöttem ezzel, hogy a Tapolca Kft. nekünk segített. Az előző évekkel 
kapcsolatban érezhetően kevesebb volt itt a helyi munka. 
 
Varga József képviselő: Ha már itt a támogatásoknál tartunk, én ezt a végére akartam, de 
igazából nem tudom, hogy tavaly miért nem, de nem valósult meg a polgárőrség támogatása. 
Most már tervezve se lett a költségvetésbe, úgyhogy én azért szeretném kérni mindenképpen, 
hogy valamilyen támogatást a Szigligeti Polgárőr Egyesület kapjon. Nem tudom, hogy ennek 
mi a megfelelő jogi formája? Mert azért azok a polgárőrök, akik itt Hegymagasról részt 
vesznek benne, továbbra is a saját költségükön védik a köz vagyonát. És igazából nagy 
segítséget jelentene az egyesületnek a felszerelések vásárlásában, hogy támogatást ettől az 
önkormányzattól is megkapja, hiszen szigligeti önkormányzattól is, ha jól emlékszem kap 
támogatást.  
 
Sallee Barbara polgármester: Én azért emlékeztetnék arra, hogy a tavalyi költségvetésbe én 
ezt bevettem, és ezt a képviselők vették ki. Én megszavaztam. 
Varga József képviselő: Minek utána nem kaptuk meg az előző évit sem.  
 
Sallee Barbara polgármester: Az elnökúrnak kellene szólni, én azért itt felsorolnám az én 
észrevételeimet. Még egyszer jelzem, hogy én tavaly megszavaztam. 
 
Varga József képviselő: A 2012-est nem kaptuk meg. Hiába volt megszavazva. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én tavaly megszavaztam.  
 
Szigeti László képviselő: Megmondom, tavaly azért nem lett betéve, mert aki készítette a 
költségvetést, abból 3 polgárőr volt, és nem akarta már saját magának betenni, ezt elvből nem 
vettük be.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, ezt így akkor most hallottuk. Én elmondom, hogy milyen 
észrevételeim vannak ezzel. Ugye minden egyes rendezvénynél kérünk polgárőr segítséget. 
 
Varga József képviselő: Ez működött is. Úgyhogy ezt nem kell taglalni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én nem tudom, a Szent György-hegyi rendezvénynél kezdett 
ez szétesni. Egyszerűen nem volt Hegymagasról polgárőr. Semmilyen visszajelzést nem 
kaptunk. 
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Varga József képviselő: Dehogynem, azt, hogy nem tudtuk összeszedni a csapatot. Én 
beszéltem a rendőrséggel többször is, nem volt akkor ráérő ember. 
 
Sallee Barbara polgármester: Igen, én akkor látom, miután én tavaly megszavaztam, tehát 
ne az legyen, hogy én nem szavaztam tavaly meg. 
 
Varga József képviselő: Arra nem kaptam választ akkor, akkor abban a költségvetésben, 
hogy a tavalyelőttit miért nem kaptuk meg? 
 
Sallee Barbara polgármester: Hát megmondom akkor, hogy én kérem akkor elnökúrtól, 
hogy már folyamodjon hozzánk, akár írásban, akár szóban, akár én szívesen felkeresem őt, 
nehogy azt higgye… 
 
Varga József képviselő: De ezt miért nem tudhatja a képviselő-testület, hogy miért nem lett 
átutalva tavalyelőtt? 
 
Sallee Barbara polgármester: Hát te vagy a polgárőr. Hát folyamodjon hozzánk, hogy 
milyen formában tudjuk átutalni? 
 
Varga József képviselő: Volt már átutalva, most nem értem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Hát ne haragudjál, bármilyen lépést kezdeményezzen akkor a 
polgárőr egyesület, hogy mi valamilyen papír alapján tudjuk ezt utalni. 
 
Varga József képviselő: Barbara, bocsánat. A polgárőr egyesület már kapott ettől az 
önkormányzattól támogatást. Mi változott? Ezt szeretném megkérdezni. 2011-ben támogatást 
kapott a polgárőr egyesület. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én nem tudom, mi változott.  
 
Varga József képviselő: 2012-ben meg lett szavazva, és nem kapta meg. 
 
Sallee Barbara polgármester: Elém nem került semmilyen olyan papír, mint például a 
sportegyesülettől, vagy másoktól, hogy írjam alá, hogy ez az utalás akkor történjen meg. Itt 
egy kommunikációt kell helyrehozni.  
 
Varga József képviselő: Ez nem így működik, Barbara. 
 
Sallee Barbara polgármester: Hát dehogynem így működik. Ez például úgy működik akkor 
is, ha mi például megkeressük a polgárőr egyesületet, és kérjük a polgárőrség bármilyen 
válaszát, egyszerűen nem kapunk választ. Most mondok egy kicsi példát. Jött hozzám egy 
pályázatíró, illetve mi kerestünk pályázatírót, és ugye ki volt írva a kisbusz beszerzésére egy 
pályázat. És kisbusz vagy jeep, így volt elosztva. Na most a pályázatírótól részletes 
tájékoztatást kérve kiderült, hogy 27% áfa lenne. Viszont elmondta nekem, hogyha polgárőr 
egyesület kéri ezt a pályázatot, nekik az áfát az állam elengedi. És azonnal elnökúrhoz 
irányítottam, mégpedig azzal a kéréssel, hogy vegye fel velem a kapcsolatot, hiszen bármi 
ilyen dolog van, mi nagyon-nagyon szívesen támogatunk. Hiszen akár aláírjuk, hogy 
Hegymagason is működtök. Semmi, de még csak válaszra se méltat minket.  
 
Varga József képviselő: Én erről most hallok először.  
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Sallee Barbara polgármester: Jó, ezt akkor kérlek, továbbítsd elnökúrnak… 
 
Varga József képviselő: Miért most hallunk ilyenekről először? 
 
Sallee Barbara polgármester: Mert ez most történt, most nem tudom, másfél héttel ezelőtt. 
 
Varga József képviselő: Lehet, hogy másfél hét nem elég.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, hát ne haragudj. Mondom, ezek a pályázatok 3 napon 
belül - akár - dőlnek el. Én arra kérlek, itt nyilvánosan kérlek arra, hogy továbbítsd 
tiszteletemet elnökúrhoz, hogy kérem, vegye fel velem a kapcsolatot. Én is megpróbálom vele 
felvenni a kapcsolatot. És akkor beszéljünk erről, mennyi támogatásra gondoltatok? Vegyük 
akkor bele, hát én nem állok ennek ellene, soha nem álltam ennek ellene. 
 
Varga József képviselő: Van egy együttműködési megállapodás az önkormányzattal, 
szerintem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Kérlek, tegyél egy javaslatot.  
 
Varga József képviselő: Működött is, hogy ez most mitől szakadt meg 2012-ben, ezt nem 
értem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én nem tudom, hogy a polgárőrök működése mitől szakadt 
meg? 
 
Varga József képviselő: A polgárőrök működnek a mai napig is. 
 
Sallee Barbara polgármester: Én arról tudok, hogy hónapokon keresztül nem voltak 
összejövetelek. Én több polgárőrrel is beszéltem. 
 
Varga József képviselő: Az, hogy összejövetel nem volt, az nem azt jelenti. Nem fogjuk 
bejelenteni senkinek, hogy mikor megyünk szolgálatba.  
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, azt nem mondtam, hogy mikor mentek szolgálatba. Én 
több embertől kérdeztem, mikor működnek, mikor üléseznek, mikor lehet akár benneteket 
felkeresni, hiszen több ilyen kérésünk volt, rendezvényekre kértük a segítséget. Szerintem, ez 
ide-oda kellene, hogy legyen.  
 
Varga József képviselő: Ez működött is ide-oda. 
 
Sallee Barbara polgármester: Hát pontosan. 
 
Szigeti László képviselő: Le kell ezt tisztázni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem nekem kell itt ugrálni, hogy ez működjön. Hiszen a 
képviselő-testületben van a helyi polgárőrség vezetője. 
 
Szigeti László képviselő: Szigligeti Polgárőr Egyesület van, aminek a tagjai vagyunk.  
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Sallee Barbara polgármester: Tudom. A helyi szakasznak a vezetője tudtommal Varga 
József képviselő. Hogyha ezen változott valami, akkor kérlek már, értesítsetek bennünket, én 
nem vagyok polgárőr. Tehát én ezt nem tudom. De itt három tagja ül, aki bármikor, hiszen itt 
a hivatalban bármikor idejöhet. Szóljatok egyszer egy gyűlésen, vagy bármi, én most kérek… 
 
Varga József képviselő: Én még most se kaptam választ a kérdésemre.  
 
Sallee Barbara polgármester: Hát jelezze nekem elnökúr, hogy mi ennek a módja. 
 
Szigeti László képviselő: Be lesz tervezve, vagy nem lesz betervezve? Kész. 
 
Sallee Barbara polgármester: Legyen betervezve, kérek egy összeget javaslatnak. 
 
Szigeti László képviselő: Kérdésem a jegyzőnő felé, hogy a költségvetést azt csak a féléves 
beszámolókor lehet módosítani, vagy bármikor? 
Lutár Mária jegyző: Bármikor lehet módosítani. 
 
Szigeti László képviselő: Jó, köszönöm. 
 
Sallee Barbara polgármester: Kérdésem konkrétan, tegyünk-e be összeget? Ha igen, 
mennyit?  
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Én annyit szeretnék csak mondani, hogy itt van 
egy olyan rész, hogy helybeli civilszervezetek támogatása. Ez nincs nevesítve. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ez a sportegyesület. 
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Ez az egész a sporté? 
Varga József képviselő: Hát, meg aki még beadja a pályázatot gondolom. 
 
Sallee Barbara polgármester: De a szigligeti polgárőrség számára? 
 
Varga József képviselő: Ez a baj, hogy ez nem helybéli. Tehát oda külön kell nekünk… 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ez is úgy szól, hogy egy helyi szervezet maximum 
100 ezer forintot pályázhat. Nem lehet kimeríteni ezt az összeget. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor én teszek egy konkrét javaslatot. Mit szól a testület 
ahhoz, hogyha… Hadd kérdezzem meg alpolgármester urat, csak a beadási időpontot 
szeretnéd módosítani, az összeget nem, ugye? Költségvetést nem érinti a következő napirendi 
pont? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Nem. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor tárgytalan a javaslat. Jó, én teszek egy javaslatot. 
Nekem az a kérésem a polgárőrség felé itt akkor nyilvánosan, hogy kérem, hogy minden 
rendezvényen segítsenek nekünk a rendezvény szervezésében. Illetve jó időben jelezzék előre, 
hogyha ez valami miatt nem működik. Tehát az, ami mondom itt Szent György-napokon volt, 
az nem jó, mert… 
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Varga József képviselő: Az jelezve volt. Én részemről jelezve volt. 
 
Sallee Barbara polgármester: Egy nappal előtte. 
 
Varga József képviselő: Nem egy nappal előtte, Barbara. Hetekkel előtte ment a huzavona, 
úgyhogy nem kell ezt… Én tudom, mert engem hívogattak fel a megyétől. Úgyhogy az, hogy 
tehozzád nem érkezett meg esetleg az, de azokhoz a szervezőkhöz, a Tapolca Kft-hez, meg 
aki csinálta a vasárnapi programot, ahhoz mindenképpen megérkezett az információ időben. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, hadd kérdezzem meg. Idén lehet-e számítani a 
polgárőrségre? 
 
Varga József képviselő: Meg kell vizsgálni, meglátjuk. 
 
Sallee Barbara polgármester: Hányan vagytok most, szabad ezt kérdezni? 
 
Varga József képviselő: Hegymagasról van mondjuk 10 tagja az egyesületnek. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, én akkor tennék egy olyan javaslatot, hogy tegyünk akkor 
be 100 ezer forintot támogatásként. Most ezt számosítom, és akkor utána úgyis felteszem 
javaslatra, vagy szavazásra, jó? Most én itt az általános tartalékra gondoltam, és akkor ezt ide 
be is veszem. Még egyszer említem, ami jobb oldalon nincs szám, az azt jelenti, hogy más 
helyen van, vagy valósítjuk meg azt a szakfeladatot.  
 
Lutár Mária jegyző: Akkor a támogatások közé még 100 ezer forint? 
 
Sallee Barbara polgármester: Így van, pontosan. Polgárőr Egyesület Szigligetnek. 
 
Szigeti László képviselő: Nekem az 5. oldalon a kistraktorral kapcsolatban. Ez mit takar ez a 
kistraktor? 
 
Sallee Barbara polgármester: Évek óta mondom a testületnek, hogy ami itt hiányzik 
infrastrukturális eszközfejlesztés, az egy olyan kistraktor, amivel több dolgot meg tudnánk 
oldani. Most már bővültek is ezek a feladatok. Van ugye utánfutónk, tehát mindennek a 
szállítását falun belül, akár hegyen belül meg tudnánk oldani. Meg tudnánk oldani akár ilyen, 
hogy csúszásmentesítés, kiszállítás, a faaprítékok leszállítása. Ugye ezt most már idén is 
láttuk, hogy hány hegylakó, stb ajánlja fel jó szívvel a fát, erre nekünk szükségünk van, 
mindig megpróbáljuk a legolcsóbbat, meg ha lehet ingyenesen… 
 
Szigeti László képviselő: Barbara, én értem miről van szó. Én magára az eszközre vagyok 
kíváncsi, hogy milyen kistraktorra gondolsz? 
 
Sallee Barbara polgármester: Én egy olyan kistraktorra gondolok, amire az utánfutót rá 
lehet szerelni, vagy amire akár egy hótolót, ne nézzetek buksinak, de idővel azt be lehetne 
szerezni, mert azzal rengeteg problémát meg tudnánk oldani. A kistraktor én szerintem, tehát 
következőképpen megy a gondolatmenetünk. Szerintem egy olyan kistraktor, ami itt ezeket a 
munkálatokat elvégezné, másodkézből már 6-7-800 ezer forintból kapható. Mégis miért 
tettem ide 1,5 millió plusz áfát? Mert mi csak akkor tudjuk megoldani másodkézből, ha ezért 
számlát kapunk. Tehát csak egy cégen, egy viszonteladón keresztül tudjuk úgy megoldani, aki 
viszont igenis ráteszi ugye a százalékait, az ő nyereségét. Hát persze. Tehát nem tudunk 
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sajnos a legolcsóbban, és nem tudok odamenni a szomszédba, és mondani, hogy láttam ezt a 
kistraktort, megvennénk és de jó lenne. Pedig az mondjuk lenne akár, most mondok valamit, 
800 ezer. Hanem igenis ebben kéne gondolkodnunk, de szerintem, mondok egy évszámot, 2-3 
éven belül ez akár megtérülhetne a falunak. Ha minden olyan dolgot számolok, amiért ki kell 
adni pénzt, és felhajtás. És egyszerűen egy minőségi előrelépést jelentene a falu számára. 
Akinek van ilyen, az tudja. Mert az annyira meg tudja könnyíteni ezeket a munkálatokat. 
Ugye van olyan munkásunk, aki ezt tudja vezetni, tehát ez a kérdés megoldott. Ugye ilyenkor 
gondolni kell arra, hogy biztosítani kell, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, ha akarjuk még, 
hogy utakon járjon, rendszámkiváltása, tehát ezeket mindet át lehet gondolni. De én úgy 
gondolom, legalábbis a beszerzett, most már több évben ebben gondolkodom, beszerzett 
árajánlatok, megfigyelések, hogy mi mennyibe kerül, hol, ezt a számot diktálja. 
Természetesen testület tud majd arról dönteni, hogy akkor konkrétan melyik legyen. Sőt, 
ebben köszönettel fogadom a segítséget, hozzáértő hozzászólást. Akár abban segítséget, hogy 
megtaláljuk. Mert nincs egy konkrét kiszemelve. Ez is ugyanis egy kérdés lehetett volna.  
 
Szigeti László képviselő: Nem, én csak magára, hogy milyen kistraktorra gondolsz? Mert az 
én elképzelésemben, amire a falunak szüksége van, most nem azt mondom, hogy MTZ, de 
egy olyan kaliberű traktorra lenne szüksége a falunak, amire hótolót lehet rakni, mert akkor a 
hó tolást meg tudnánk saját magunk valósítani, illetve arra ugyanúgy fel lehet rakni ilyen 
szórót akár, a síkosság mentesítést meg tudnánk oldani, illetve a szállításokat meg tudnánk 
oldani. Tehát én azért kérdeztem ezt a kistraktort, mert én semmiféleképpen nem 
gondolkodnék ilyen nagyon kicsi traktorba. 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem fűnyíróba. 
 
Szigeti László képviselő: Nem fűnyíróba, hanem léteznek ezek a nem tudom hány köbcentis, 
akár mint a Vajaiéké… 
 
Varga József képviselő: Még a Vajaiékénál is egy picit nagyobba mernénk gondolkodni 
szerintem. 
 
Szigeti László képviselő: Én megmondom őszintén, én tavaly már láttam egy traktort. Azért 
nem szóltam, mert sajnos elvitték. Én meg is néztem akkor, 1 millió forint volt akkor, egy 
Zetor, teljesen fel volt újítva, magyarul nagyon sok minden volt hozzá, 1 millió forintba 
került. 
 
Sallee Barbara polgármester: Hány lóerős? 
 
Szigeti László képviselő: Nem tudom most, az MTZ-k hány lóerősek, de egy olyan kaliberű 
traktor volt. Teljesen felújítva, 1 millió forint volt, csak mire odajutottam volna, addigra meg 
elvitték.  
 
Sallee Barbara polgármester: Az egy jó ár. Tehát itt az áfát kérem beleszámolni.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Az ismereteim szerint ebben az összegben egy 
picivel nagyobb traktor beleférne, mint a Vajai Józsié, amire rá lehet rakni a hótolót, rá lehet 
rakni egy „erzét” amivel tudna területeket kezelni. Pótkocsi az van jelen pillanatban is. És 
akkor az utaknak a jégmentesítésére a szórót is rá lehet tenni. És számlával. Ebbe az összegbe 
mind beleférne. És ezt Köveskálon lehet venni, kis japán gép. De viszont lehet nagyobba is 
gondolkodni, amit te mondasz.  
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Szigeti László képviselő: Csak azért mondom, mert egy japán gépet esetleg megvásárolunk, 
tönkremegy, ahhoz nem biztos, hogy kapunk alkatrészt. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: De. Garantált hozzá. 
 
Szigeti László képviselő: Lehet, hogy kapunk, nem biztos. Én azért gondolkodtam mondjuk 
egy ilyen MTZ-be, mert hogyha valami elromlik, itt szerintem ha felmegyünk valamelyik 
padlásra, vagy valamelyik fészerbe, bárhonnan elő tudunk venni egy MTZ alkatrészt. Tele 
volt az ország MTZ-vel, és valahol biztos vannak… 
 
Varga József képviselő: Meg a mai napig is vannak. 
 
Szigeti László képviselő: Más nem, még itt a Belarus, az még ugyanazt forgalmazza, és 
ugyanazokat az alkatrészeket használja.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Mindegy, szerintem ez képlékeny ez a dolog, mert 
azt vásárláskor kell eldönteni, hogy… 
 
Varga József képviselő: Elférjen a hegyi útban is, az nagyon fontos. Az egyik 
leglényegesebb, hogy a hegyi úton fel tudjunk vele menni, ha kell. Ha csak az ottani hó tolást 
meg tudjuk vele oldani, már nyertünk, hiszen már oda nem kell gépet küldeni. Túl nagy gép 
ne legyen, de túl kicsi se. 
 
Sallee Barbara polgármester: Még egy lapáttal ráteszek. Ugye most egy közfoglalkoztatott 
dömping van, tehát itt rengeteg közfoglalkoztatott van, nem biztos, hogy ez mindig így lesz. 
Gondoljátok át, hogy lehet, hogy nyáron, vagy majd a jövő télen nem lesz ennyi ember, aki 
havat lapátol, aki ezt tol, azt csinál, így dolgozik, úgy dolgozik. Viszont ha van egy ilyen 
eszköz, kevesebb emberrel is meg lehet oldani.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Kell, az biztos.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó? Én azt javasolnám, hogyha egyetért a testület, elvekről 
beszélünk, hogy erre pénzt költsön a testület 2014-ben, akkor utána szabaddá tesszük a vásárt, 
és akkor mondjuk három héten belül kérjük a javaslatokat, hogy ki mit javasol. 
 
Varga József képviselő: Szerintem a legfontosabb ez lett volna. Azóta mióta nincs 
traktorunk, ez szerintem a legnagyobb prioritást élvező dolog, hogy tudjanak dolgozni az 
emberek. Aztán minden többi csak azután jöhet. Szerintem nekem mindig is ez volt a 
véleményem.  
 
Sallee Barbara polgármester: Szerintem is, ezért is terjesztettem elő. 
 
Szigeti László képviselő: Akkor miért nem mondtad korábban? 
 
Varga József képviselő: Hát mert a tavalyi költségvetést alig tudtuk összevágni. Hol volt 
abban 1 millió forint akkor, amikor a zöldterület gondozók bérére is alig volt a második 50%-
ra.  
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Sallee Barbara polgármester: Azért hozzáteszem, mert 2,5 millió elment a közös 
önkormányzati hivatalra.  
 
Varga József képviselő: Mert azok elmaradások is voltak 2012-ről.  
 
Sallee Barbara polgármester: Bocsánat, 2013-ról beszéltem. Tehát hogyha elvben egyetért a 
testület, akkor bennmaradhat. Akkor ezt nem teszem fel szavazásra. Itt az áfát ugye hozzá kell 
érteni a totál összeghez. 
 
Szigeti László képviselő: De ez nettó ár itt? 
 
Sallee Barbara polgármester: Plusz alul van az áfa, látod?  
 
Szigeti László képviselő: Ez az 1.575 ezer, ez nettó. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ez nettó. Tehát hogyha most elmész keresni, akkor így 
kereshetsz, hogy nettó. Tehát mondhatod, hogy 1,5 millió. De hogyha találsz olcsóbbat, akkor 
még a hóekét hozzávesszük. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Lehet találni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Szerintem ez a falu legfontosabb fejlesztése, ezért is 
említettem én ezt meg. Tehát ha ez így bent marad a költségvetésben, utána én javaslom, hogy 
legyen egy határidő, 2-3 hét, mindenki tegye meg a javaslatát, és akkor a testület dönthet, 
hogy melyik típust vegyük meg. Tehát nem a hivatal fogja ezt eldönteni. És akkor mindenki 
hozzáteheti, hogy milyen típust szeretne.  
 
Gyurka Miklósné képviselő: Én azt szeretném kérdezni, a buszmegállóval kapcsolatban 236 
ezer, gondolom a Szigligeti úti külső buszmegállóról van szó.  
 
Sallee Barbara polgármester: Pontosan erről, amit megint évről-évre előterjesztek, igen. 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Akkor meg tudjuk valósítani? 
 
Sallee Barbara polgármester: A következőt szeretném én ott megvalósítani. Először is 
annak a teljes alapzata szerintem baleset, majdnem életveszélyes. Emlékeztetek arra, hogy 
2010 őszén, és 2011 tavaszán a közúttal megcsináltattam ott azokat a kátyúkat, lyukakat. 
Tehát most már a busz tényleg oda tud állni. De mit kellene tenni? Azt az egészet ott feltörni, 
ott egy olyan buszmegálló alapzatot létrehozni, hogy ez működőképes legyen. Ott az árkot 
ugye úgy megoldani, hogy az szépen át tudjon folyni, stb. És ezt úgy kéne oda megtenni, 
hogy ennek a környéke ilyen rácsos betonlapokkal lenne lefedve, hogy a talajvíz ne oda 
csurogjon, és repessze meg megint ezt az új dolgot, hanem szépen az árkokba bele tudjon 
menni. Nekem erre már 2011 eleje óta vannak felméréseim, munkajavaslataim, több 
vállalkozó által. Hogyha ezt a testület jóváhagyja, ezt a keretet, akkor ezekkel jövünk ezekkel 
az árajánlatokkal, és akkor meg tudjátok nézni pontosan, ez mit takar. Ez a minimum. Lehet 
még ebben gondolkodni. Tehát lehet például azt a buszmegállót úgy felújítani, ez az én 
javaslatom például, hogy azt a nagyon csúnya pléh részt az ember leveszi, és mondjuk ilyen, 
több helyen is látjátok, ezeket a plexi üveglapokat feltenni. Két dolog is oldódhatna meg 
ezzel, például már a busz is látná, hogy ki áll bent, meg aki bent áll, az is látja, hogy jön-e 
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busz, stb, vagy más autó. Tehát ilyenekbe lehet gondolkodni. Nagyon csúf, és szerintem 
kimondottan balesetveszélyes. Az a rész mindenképpen, a beton része.  
 
Varga József képviselő: És a bodegát lehetne használni apríték tárolására. 
 
Sallee Barbara polgármester: Így van. Ezt képzeld el, ez nekünk is eszünkbe jutott. Ezért 
nem vettünk még palát arra. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Kár, hogy nincs belőle kettő.  
 
Varga József képviselő: Úgy van. Egy beton alapra oda van téve, aztán… 
 
Sallee Barbara polgármester: Nem viccből mondom, nekünk ez már eszünkbe jutott, 
úgyhogy… 
 
Varga József képviselő: Arra elég, hogy 3-4 napig ott száradjon. Vagy egy ilyen áttárolásra. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, oké, egyetértünk akkor? Tehát ezt takarja ez az összeg. De 
nagyon szerény. Tehát itt én ebben megint pályázatokba gondolkodom. De az alapot meg kell 
csinálni. Ha nem szeretnénk azt, hogy ott tényleg valaki balesetet szenvedjen, nagyon-nagyon 
meg kell csinálni. Nem egy gyémánt buszmegállóról van szó, nagyon alapvető kis 
részletekről. Hadd kérdezzek én még ilyenre rá, ez az én kérdésem. 8. oldal., hogy most lenne 
arra lehetőség, hogy bármilyen segélyeken gondolkozzon majd a testület. Tehát itt van ennek 
most a helye. Emlékezzetek arra vissza, hogy minden egyes segélybenyújtásnál ugye az a 
kérdés, hogy mekkora a keretünk, milyen segélyt tudunk adni. Ennek akár most lehetne a 
helye, hogy ezt átgondolja a testület. 
 
Varga József képviselő: Hála Istennek kibővítették a közmunka programot… 
Sallee Barbara polgármester: Tehát amit itt láttok, az az én javaslatom, ha ezen szeretnétek 
változtatni, akkor… 
 
Szigeti László képviselő: Nekem volna egy kérdésem. Hogy a diákbérletet nem lehetne-e 
kiterjeszteni? Mondjuk rászoruló középiskolásoknak? Ez csak egy kérdés. 
 
Varga József képviselő: Tehát mondjuk, úgyis meg van határozva, hogy halmozottan 
hátrányos helyzetűnek mondjuk a bérletét… Támogassuk x összeggel. 
 
Szigeti László képviselő: Nem teljes összegben. 
 
Varga József képviselő: De ezt szerintem egyedi döntés alapján is, tehát egyedi határozat 
alapján is meg lehet… 
 
(Nem hallható a felvétel) 
 
Varga József képviselő: De akkor viszont, akkor lehet, hogy arra a sorra, azt nem tudom, 
milyen kategóriába tartozik… 
 
Sallee Barbara polgármester: Megtaláltuk, 8. oldal, egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 
ellátás, diákbérlet. 
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Varga József képviselő: De most képviselő úr nem arra gondol, hanem ezen felül. Mert ugye 
ez az általános iskolások bérlettámogatása? 
 
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Igen. 
 
Sallee Barbara polgármester: Dehogynem lehet, tegyél konkrét javaslatot.  
 
Varga József képviselő: Csak akkor azt melyik sorra kell? 
 
Sallee Barbara polgármester: Mindjárt Áginak elmondjuk, és ő akkor elmondja. Tehát mire 
gondolsz konkrétan? 
 
Szigeti László képviselő: Én arra gondolok, hogy esetleg, mert biztos, hogy fogják kérdezni, 
lenne ilyen kérés, hogy… 
 
Varga József képviselő: Olyan középiskolásoknak, akik rászorulnak. 
 
Lutár Mária jegyző: Akkor az átmeneti segélyre, itt fönt.  
 
Varga József képviselő: Tehát akkor oda nem 50 ezer, hanem emeljük meg még 50-nel, 
akkor legyen 100. Akkor ott legyen 100, és akkor kicsit nagyobb a mozgástér. 
 
Lutár Mária jegyző: És akkor arra, hogy buszbérletre középiskolásnak. És akkor lehet olyan 
is, aki átmenetileg nehéz helyzetbe kerül, több minden belefér.  
 
Sallee Barbara polgármester: Igen, ezért tettem fel ezt a kérdést, mert ennek most van 
helye. Mert szerintem ez így korrekt, hogy nem év közben változtatunk ide-oda, hanem lássa 
a lakosság már év elején, hogy akkor mire számolhat. Most én a buszbérletekre gondoltam. 
Jó, tehát ide akkor a 8. oldal, átmeneti segély, oda 100 ezer forintot írtam, jó? Ezt mindjárt 
szavazzuk.  
 
Lutár Mária jegyző: Ez most egyben van, tehát nem átmeneti segély, hanem önkormányzati 
segély, és akkor ez a két cím összevonódik, meg a temetési segély. Ugyanezen az oldalon, de 
az átmeneti segély, a temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ezek kerültek 
egy név alá, önkormányzati segély.  
 
Sallee Barbara polgármester: Most mióta kerültek egy név alá? 
 
Lutár Mária jegyző: Január 1-jével, a szociális rendelettel, amit év végén fogadott el a 
képviselő-testület.  
 
Sallee Barbara polgármester: És akkor bocsánat, ez miért nincs itt egyben? Semmi gond, 
nem azért kérdem, csak mert nem értem. 
 
Lutár Mária jegyző: Majd úgy kell megtervezni. Tehát úgy fog megjelenni, hogy 
önkormányzati segély a 8. oldalon. 
 
Sallee Barbara polgármester: Megpróbálom összefoglalni. Azt kérem a testülettől, hogy 
vegye tudomásul, hogy ezek ilyen jogszabály átalakítások miatt új szakfeladaton kerülnek 
meghatározásra, emlékezzünk vissza az ülésre. Önkormányzati segélynek hívjuk azt.  
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Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: Össze lettek vonva. Végül is ez most még azért 
maradt így, mert túl korai lett volna az, hogy az új szakfeladat rend szerint. 
  
Lutár Mária jegyző: Így tudjuk összehasonlítani az előző évvel. 
 
Sallee Barbara polgármester: De szerintem itt abszolút nincsen. Én csak összefoglalom. Ha 
én jól értettem, az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás egy fogalom alatt fut, önkormányzati segély. Kérem, ennek értelmében az 
összegeket így összeadni fejben, azzal a módosítással, hogy a felső átmeneti segély sorába 
100 ezer forintot írok fel most, mindjárt erről fogunk szavazni.  
 
(hangzavar) 
 
Lutár Mária jegyző: Ez az, amit egyszeri segélyként kap mindenki, jövedelemhatárra 
tekintet nélkül. Ez 10 ezer forint. 
 
Szigeti László képviselő: 10 ezer forint mi egy temetésre? Semmi. 
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát az összeget szeretnéd megemelni? 
 
Lutár Mária jegyző: Ahhoz meg a rendeletet kell módosítani. 
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát itt, rendelet alapján mi csak előre vetítjük, hogy ne adja 
a sors, hogy több haláleset legyen, mint… 
 
Varga József képviselő: De ha most ide teszünk többet, és később módosítjuk a szociális 
rendeletet, azt lehet? Most itt csak egy összeget határozunk meg, aztán hogy ki mennyit 
kapjon, azt esetleg egy szociális rendelet módosításnál meg tudjuk határozni. Csak akkor már 
ott lesz az a pénz.  
 
Sallee Barbara polgármester: Megint összefoglalom csak, hogy egy dologról beszéljünk. Itt 
tehát az összefoglalt önkormányzati segély címszó alatt egy emelést indítványozna Szigeti 
László, hogy legyen több ebben a kosárban, mert ő úgy gondolja, hogy majd adjunk később 
többet temetési segélyként. De akkor most ezt az összeget nevezzük meg, hogy mennyivel 
legyen több. 
 
Szigeti László képviselő: Én úgy gondolnám, 20 ezer, vagy 25 ezer legyen a temetési segély. 
 
Sallee Barbara polgármester: Tehát mondjuk személyenként 20 ezer. Jó, akkor ide írjuk, 
hogy 50 ezer. Most csak számolok, mert a végén mindig összeadom, hogy mennyi. Nekem 
nem az az elvem, hogy öntözőkanna elv szerint mindenkinek adjunk. Én szerintem azoknak 
adjunk, akik rászorulnak, mert nem látom annak értelmét, hogy akik meg nem szorulnak rá, 
ezt így kapják az önkormányzattól. Ez az én véleményem. Jó. Én most így összeírtam, csak 
tájékoztatás jelleggel mondom, de végig megyünk sorban, és akkor mindenki után tudja 
követni, együtt tudunk számolni. Most végigmegyek a költségvetés eddig elhangzott 
módosítási javaslatain. Volt egy javaslat, hogy ebben a költségvetési tárgyalásba ne vonjuk 
bele az eladandó telkek eladási árát, hanem csak határozzunk meg 2 milliót, mint bevételt. Ez 
volt egy javaslat itt a bevételeknél. Aztán volt egy olyan javaslat a 3. oldalon, hogy a Faluház 
bérleti díj 480 ezer. Volt a 4. oldalon egy olyan javaslat, hogy plusz 76.835 forinttal nőjjön a 
két fő teljes munkaidős bér összege a hivatalsegédünk javára. Ide akkor a Tapolca Kft, ez az 
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5. oldal 50 ezer jöjjön. De egyúttal módosul a 6. oldal, tehát ez az összeg a végén nem 
változtat. Valamint a polgárőr egyesület 100 ezer forint. A 6. oldal Szent György-hegyi napok 
lement 350 ezer forintra az össz összeg, de ez a summán nem változtat. Ez egy formai javaslat 
volt. Akkor az átmeneti segélyben, most tehát ezt összefoglaljuk önkormányzati segélynek, 
összesen 100 ezer forint. És akkor ismétlem, volt egy módosító javaslat az egyház, most a 
kiadásokról beszélek, 230 ezer forint különbségre utal. Polgárőrség, ez 100 ezer. A 
támogatások egyszer 50 ezer, aztán 30 ezer, meg a hivatalsegéd bér 76.835. Ha a gépem jól 
számolta, akkor 486.835 forintról beszélünk.  
 
Lutár Mária jegyző: Összesen 536.835-tel növekszik, és 50-nel csökken. Így könnyebb, 
átlátható.  
 
Sallee Barbara polgármester: Így van. Itt most azt szeretném jelezni, ha minden ilyen 
változást a testület megszavazna, akkor összesen 486.835 forinttal nőnének a kiadások. Jó, ezt 
csak így vegyük tudomásul. Akkor végigmennénk itt a javaslatokon. Illetve hát kezdjük a 
bevételeknél.  
 
Lutár Mária jegyző: Barbara, akkor nem lehetne egy határozatban?  
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor ezt emésszük meg egy picit közösen. Tehát akkor ezt 
tudomásul veszi a testület, hogy 486 ezer forint emelésről a tartalék terhére. 
 
Lutár Mária jegyző: De ezt a határozatban feltüntetjük, hogy a Faluháznál, címenként hol, 
mennyi. Csak ne külön-külön mindegyik tételt, hanem együtt, mert ebben úgy látom, 
mindenki megegyezett.  
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, én a Faluházzal például nem értek egyet. Az legyen 
külön. A bevétellel mit tegyünk? Tehát hogy fogalmazzuk most a kérdést, amikor felteszem? 
Én ha jól értettem, most csak próbálom összegezni, a képviselő-testület az én javaslatomban 
bent szeretné tartani ezt a 2 millió bevételt, csak ehhez nem azt szeretné hozzáírni, hogy 4 
darab telek, ár 500 ezer, hanem csak így telkek eladásából? 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Telekeladásból származó bevétel 2 millió forint.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor ezt így fogom feltenni. Aki ezt a módosítást szeretné 
a bevételekből, a 2 millió előirányzott bevételhez, kikerüljön ez, hogy 4 darab telek 500 ezer 
forintért, de annyi maradjon bent, hogy telekeladásból, az kérem, most kézfelemeléssel 
jelezze. Ez 4 igen, én nemmel szavaztam, tartózkodás nem volt. Köszönöm.  
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
 
5/2014. (II.5.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 
évi költségvetésben telekeladásból 2 millió forint bevételt 
tervez. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet 
tervezeten a módosítást vezesse át. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 
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Sallee Barbara polgármester: Most állja helyét az, hogyha minden kiadást megszavaznánk, 
akkor tényleg csak ennyivel csökkenne, ugye ez felborult volna, hogyha nincs tervezett 
bevétel. Most felteszem a Faluház bérleti díját, ezt a keretet, 480 ezer forintot. Aki azt 
szeretné, hogy a költségvetésben a Faluház bérleti díja ne 250 ezer legyen a keret, hanem 480 
ezer, az kérem, most kézfelemeléssel jelezze. Ez 4 igen, nem nem volt, én tartózkodom.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
 
 
6/2014. (II.5.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 
évi költségvetésben a Faluház bérleti díjára 480 e Ft-ot irányoz 
elő. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet 
tervezeten a módosítást vezesse át. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
A következő módosító javaslat a 4. oldalon a hivatalsegéd bérének, ugye én tettem 3000 forint 
javaslatot, ezt pluszban még meg kívánja emelni a testület, előre is köszönöm. 76.835 forint  
még pluszban döntenénk, aki ezzel egyetért, kérem, most jelezze. 5 igennel meghoztuk, 
köszönöm.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
7/2014. (II.5.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 
évi költségvetésben az önkormányzati jogalkotás címen – a 
hivatalsegéd bérének emelése céljából – a bérelőirányzatot 
76.835 Ft-tal megemeli. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet 
tervezeten a módosítást vezesse át. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
Aki egyetért azzal, hogy itt 6. oldalon, a Szent György-hegyi napok 400 ezer forintjából 50 
ezer forintot kiemelten a Tapolca Kft-nek adjunk át a 2014. éves Szent György-hegyi napok 
rendezésének segítségére, az kérem, most kézfelemeléssel jelezze. 5 igennel meghoztuk, 
köszönöm.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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8/2014. (II.5.) Kt. számú 
h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 
évi költségvetésben támogatások címen a Szent György Napok 
rendezéséhez a Tapolca Kft-nek 50 e Ft támogatást biztosít. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet 
tervezeten a módosítást vezesse át. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
Polgárőrség támogatására, aki 2014-ben 100 ezer forinttal szeretné az általános tartalék 
terhére hozzájárulni, az kérem, most kézfelemeléssel jelezze. 5 igennel meghoztuk. És akkor 
várjuk az elnököt. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
9/2014. (II.5.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 
évi költségvetésben támogatások címen a polgárőrség 
támogatására 100 e Ft-ot biztosít.  
Megbízza a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet 
tervezeten a módosítást vezesse át. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
Akkor itt a segélyeken módosítottunk, a segélyek össz összegét én most úgy fogom feltenni, 
ezt egyben teszem fel, tehát egyszer 50 ezer, egyszer 30 ezer. Most akkor Illésné Ági 
segítségét kérem, hogy jól fogalmazzam meg, tehát az önkormányzati segélyek össz összegét 
szeretnénk 80 ezer forinttal összesen megemelni 2014-ben. Ha majd rendeletmódosításra 
kerül sor, akkor ezt (Nem hallható a felvétel). Aki ezzel a 80 ezer forintos emeléssel az 
általános tartalék terhére egyetért, kérem, most jelezze. 5 igennel meghoztuk.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
10/2014. (II.5.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. 
évi költségvetésben az önkormányzati segély előirányzat 
összegét 80 e Ft-tal megemeli.  
Megbízza a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet 
tervezeten a módosítást vezesse át. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 
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Köszönöm. Ezzel jelzem, hogy az összesen 486.835 forint plusz belekerült a költségvetésbe, 
ezt többségi határozattal meghozta a testület. Akkor így most egyben fogom feltenni ezt a 
módosított költségvetést.  
 
Lutár Mária jegyző: Van még egy határozati javaslat az előterjesztésben.  
 
Sallee Barbara polgármester: Azt előre kell hoznom? 
 
Lutár Mária jegyző: Igen, a költségvetés elfogadása előtt kell ezt elfogadni. 
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor ezt megtesszük. Ugye most a víziközműre 
gondolsz? 
 
Lutár Mária jegyző: Igen. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ugye emlékeztetem a testületet, hogy a képviselő-testület 
meghozta azt a határozatát, hogy a Hegymagas-Raposka Víziközmű Társulat adósságát 
átvállalja. Erről beszéltünk, hadd ne térjek rá a részletekre. Akinek vannak még kérdései, 
nyugodtan forduljon hozzám. Ezt a döntést meghozta, tehát be kell építenünk, tehát formailag 
erről most még a költségvetés előtt is kell egy határozatot hoznunk. Akinek még ezzel 
kapcsolatban észrevétele, vagy javaslata lenne, az kérem, most hozza meg ezt a javaslatát. Én 
előre küldöm, hogy ebben a szavazatban, tehát nem az összben, tartózkodni fogok. 
Megmondom miért? Mert még a mai napig nem kaptam meg a kért anyagot, de gondolom a 
betegség miatt húzódik el. Én arra kérném azokat, akik a víziközmű társulat küldöttei, hogy 
esetleg akkor segítsék az elnökúr munkáját, hogyha ő nem tud ebben lépni.  
 
Varga József képviselő: Semmilyen jogosítványa nincs szerintem a küldöttnek, hogy tudná 
segíteni az elnök munkáját. Van helyette olyan, aki… 
 
Sallee Barbara polgármester: Felteszem kérdésre, jó? Tehát én csak elmondom, ezért fogok 
tartózkodni. Hogy kell feltennem a kérdést? 
 
Lutár Mária jegyző: Előterjesztésben szerepel a határozati javaslat. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ha nincsen módosító javaslat, akkor egy az egyben ezt a 
határozati javaslatot fogom feltenni. 11. oldalon vagyunk, jó? De ez most még nem a teljes 
költségvetés. Először ezt teszem javaslatra, és utána a költségvetést. Aki egyetért azzal, hogy 
Hegymagas Község Önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja, 
kérem, most szavazza meg. 4 igen, én tartózkodtam, nem nem volt. Köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
11/2014. (II.5.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
     

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját 
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkezető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
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összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. 
melléklet) változatlan formában jóváhagyja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Sallee Barbara polgármester 

  
 
Sallee Barbara polgármester: Most feltenném a 2014-es költségvetési előterjesztésemet, az 
előbb elfogadott módosító javaslatokat beleértve, szavazásra. Aki így ezekkel a 
módosításokkal egyet tud érteni, az kérem most ezt kézfelemeléssel jelezze. 5 igennel 
meghoztuk.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
1/2014. (II.19.) 

r e n d e l e t e t 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 
 
 
Sallee Barbara polgármester: Azt is hozzáfűzném, hogy én a következő testületi ülésre 
akkor kitűzöm a telkek árának tárgyalását, hiszen ebben mielőbb szülessen döntés. Ott 
ugyanezeket az érveket fogom előhozni, mint most, hogy akkor tartom ezt a költségvetést 
fenntarthatónak, ha reális esélyét látom ennek a 2 milliós bevételre. Mert azért gondoljuk már 
át, hogy itt most mennyivel ment el megint a tartalék. Nem tudom, az általános és 
céltartalékot nem kellett volna megneveznünk? 
Lutár Mária jegyző: Ha a céltartalékot nem határozza meg a képviselő-testület… 
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor ez egyszerűen általános tartalékba ment. Azért 
gondolja át a testület, hogy most eléggé leapadt, 7-800 ezer forintnál vagyunk. Akkor ezt a 
napirendi pontot köszönettel lezártam.  
 
4. Sportegyesület támogatás elszámolás határidejének meghosszabbítása 
 
Akkor a 3. napirendi ponthoz értünk. Illésné Áginak ezúton is megköszönöm a jelenlétét. Itt 
hadd kérjem meg alpolgármester urat, hogy terjessze elő, ugye erről nincsen tudomásunk, 
hogy pontosan akkor mi is lenne. Mert ugye ezt nem kaptam meg írásban. Mire gondolsz 
pontosan, akkor légy szíves szóban terjeszd elő. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Amire gondolok, az arról szól, hogy 2013 őszén, 
vagy tél elején az egyesület pályázott, 100 ezer forintot nyert el a pályázaton. És ennek az 
elszámolási határideje január végéig szólt, hogy el kell számolni. Most ezt szeretném, hogyha 
ezt ki tudnánk április közepéig legalább tolni, ezt az elszámolási határidőt. Megindokolom, 
hogy miért? Most egy teljesen holt szezon van a fociban, el tudnám költeni ezt a pénzt, ezt a 
100 ezer forintot, de nem szeretném fölösleges dolgokra. Olyan dolgokra, amit (Nem hallható 
a felvétel.) az egyesület életében. Így is nagyon kevés pénzünk van. Körülbelül olyan 600 ezer 
forint hiányzik minden évben ahhoz, hogy eredményesen tudjunk működni. Akkor legalább 
ezt a pénzt a tavaszi szezonra tudjuk fordítani. 
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Varga József képviselő: Tehát akkor a lényege az, hogy nem tudtátok még elkölteni ezt a 
pénzt, ezért nem… 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Nem akartuk.  
 
Varga József képviselő: Vagyis nem az, hogy nem, hanem olyan dologra nem, ami lenne. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Pontosan.  
 
Varga József képviselő: Még nem használódott fel az a pénz.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Így van, mert ennek a hasznossága, ez nálunk csak 
júniustól kezdődik. 
 
Varga József képviselő: Tehát akkor előbb kell majd pályázatot kiírnunk a jövőben? 
Előregondolkodva, hogy ez a pénz elkölthető legyen időben.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Igen, mert a sportéletben az egy év június 1-től a 
következő év június 30-áig van. 
 
Varga József képviselő: Így van. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: A bajnokságok úgy indulnak, hogy őszi és tavaszi. 
És hasznosan mindig akkor lehet elkölteni ezt a pénzt, vagy az őszi szezon előtt, vagy a 
tavaszi szezon előtt.  
 
Sallee Barbara polgármester: Nyilván megkérdezem jegyző asszonyt, hogy törvényileg erre 
van-e lehetőség? Van-e ilyen játékterünk? Én ezt támogatni tudom. Azért annyit hozzáfűznék, 
hogy az egyes költségvetésnek ugye vannak előirányzatai és mint ahogy ezt már többszörösen 
is említettük, meg hát mások is, ugye meg kell várni, hogy milyen bevételek jönnek be. Tehát 
ugye a gazdálkodás nemcsak úgy működik, hogy mondjuk januárban már mindent, ami a 
költségvetésben benne van, szépen elköltjük. Hanem ilyen folyamatosan várjuk, hogy mik 
folynak be. Tehát ettől is függhet, hogy például mi mikor kerül kifizetésre. De én szeretném 
azt a javaslatot tenni először is, hogy akkor a következő testületi ülésen már írjuk ki ezt a 
pályázatot. Ennek szerintem abszolút így nincsen akadálya, jó? Mert utána te fogsz tudni, 
alpolgármester úr, nagyon sok időt adunk, és akkor te fogsz tudni ezzel gazdálkodni, hogy 
mikor nyújtod be. És most kérdezem akkor jegyző asszonyt, hogy van-e törvényi jogszabály, 
nem tudom, hogy fel tudtál-e erre készülni, hallottál erről a javaslatról? Vagy kell egy kis idő 
erre? 
 
Lutár Mária jegyző: Nem tudom, hogy a rendeletben hogyan van meghatározva? Most nem 
tudom felidézni, hogy meddig kell kérni? De nem hiszem, hogy ennek korlátja lenne.  
 
Sallee Barbara polgármester: Bocsánat, nem a kiírás, hanem az elszámolás. 
 
Lutár Mária jegyző: Az biztos, hogy december 31-ig el kell számolni, és nem gondolom, 
hogy arra külön kitért a rendelet, hogy az elszámolási határidő meghosszabbítható-e? Ebben 
nem vagyok biztos.  
 
Sallee Barbara polgármester: Nem, erre így nem tér ki. Én úgy emlékszem. 
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Kozma-Bognár László alpolgármester: Ez esetben most január 31-e volt. Akkor úgy döntött 
a testület.  
 
Lutár Mária jegyző: Megnézem a rendeletet.  
 
Sallee Barbara polgármester: Jó, én abban láthatnék akár egy kis kérdőjelet, hogy most 
ugye február 5-e van. Most hogyha ezt a testület mondjuk 30-án megtudja, akkor lehet, hogy 
még… Nem tudom, ezt majd megnézi jegyző asszony, hogy tudunk-e módosítani. Én ebben 
partner vagyok, tehát én ennek elvi akadályát egyáltalán nem látom. Bármilyen időre 
kihosszabbítani, csak találjuk meg a törvényes utat. Jó?  
 
Varga József képviselő: Én szerintem nincs annak akadálya, hogy a képviselő-testület egy 
határozattal ezt, egy kérelemre, vagy egy írásban benyújtott… 
 
Lutár Mária jegyző: Írja le az egyesület a kérelemben, hogy milyen határidőre tud 
elszámolni, miért kéri a határidő hosszabbítást.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Az egyesület be fogja adni írásban. 
 
Sallee Barbara polgármester: Segíthetjük ezt az ügyet azzal, hogy itt egy elvi döntést 
hozunk? Tehát most így fogalmazom, hogy amennyiben a törvényes keretek ezt megengedik, 
akkor a testület hozzájárul ahhoz, hogy, és akkor ezt most már határozatba foglalnánk, és 
akkor nem kellene testületi ülést összehívni emiatt. 
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: Ugyanis annyi hátránya van az elszámolási határidő 
betartásának, hogy ha nincs betartva, akkor a következő évben nem kapnak támogatást. Ez 
bent van a rendeletben.  
 
Varga József képviselő: Látni kéne, tényleg itt kellene, hogy legyen a rendelet.  
 
Kozma-Bognár László alpolgármester: A tavalyi az nagyon elcsúszott. Nekünk az a jó, ha 
májusban lehet megpályázni. Mindig a bajnokság előtt, akkor van a legnagyobb kiadás.  
 
Sallee Barbara polgármester: Mondom, az én javaslatom az, hogy a következő ülésen ezt 
tárgyaljuk. Telket tárgyalunk, sportot tárgyalunk. Még egyszer felteszem a kérdést, hogyha 
most elvileg ezt meghozzuk, ezt a határozatot, azzal esetleg segíthetünk annyiban, hogy 
amennyiben lehetséges… 
 
Lutár Mária jegyző: Ezt úgyis megtárgyalja a képviselő-testület a következő ülésen, akkor 
teljesen fölösleges, beadja alpolgármester úr a kérelmet. Végül is ez teljesen érthető, 
novemberben kapta meg az összeget, vége volt a bajnokságnak, nem tudta felhasználni.  
 
Varga József képviselő: Szerintem rajtunk múlik.  
 
Sallee Barbara polgármester: Én abban nem vagyok biztos, hogy visszamenőleg, de ez 
majd kiderül. Én még annyit szeretnék mondani, hogy a köztársasági elnök úr kiírta a 
parlamenti képviselők választásának időpontját április 6-ára. Ez már kiplakátolásra került, 
mindannyian, akiknek ezzel bármi ügyük van, készülünk. Kérem, képviselőket is, és 
mindenkit motiválok, mint eddig is, hogy akik önkéntes munkával részt tudnak venni, 
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bármilyen akár bizottságban, vagy bármiben, vegyenek ebben részt, és segítsék ezt a munkát. 
Jó? Ennyit szerettem volna mondani.  Köszönettel lezárom a nyilvános ülést.  
 
Zárt ülés jegyzőkönyve 68 – 80 oldal külön kezelve. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Sallee Barbara        Lutár Mária 
 polgármester                 jegyző 

 


