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Képviselő-testület 
Hegymagas 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 8-án 19.00 
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak: 
  Sallee Barbara polgármester 

Kozma Bognár László alpolgármester 
Gyurka Miklósné képviselő 
Varga József képviselő 
Varga József (Fenyősi u.) képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária jegyző 
 
 
Sallee Barbara polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hegymagasi képviselő-
testület tagjait 2014. október 8-i ülésünkön. Külön köszöntöm jegyzőasszonyt és a megjelent 
Szásziné dr. Horváth Henriettát és férjét Szászi Endrét, akik az első napirendi ponthoz vagy 
annak egyik részéhez fognak hozzászólni. Szeretném megkérdezni, hogy a napirendi 
pontokhoz van-e kérés, vagy hozzáfűzés? 
 
Gyurka Miklósné képviselő: Szeretném bejelenteni, hogy ezzel a sok napirendi ponttal 
egyáltalán nem értek egyet, mert rendkívüli ülést hívtál össze és a rendkívüli ülés 
halaszthatatlan ügyek tárgyalására épül, ezek a felsorolt napirendi pontok egyik sem 
halaszthatatlan, mert a Szásziék beadványa is már 2014. 04. hó 26-án került beadásra és nem 
tartom helyesnek, hogy most ennyi napirendi pontot itt tárgyalunk. 
 
Sallee Barbara polgármester: A képviselő-testület döntésén múlik, hogy melyik napirendi 
pontokat tudunk tárgyalni, akkor kérem azokat a javaslatokat, hogy mit szeretnél bevenni 
ezek közül.  
 
Kozma Bognár László képviselő: Nekem is az az észrevételem, amit a Magdi mondott, hogy 
én sem találtam a 12 napirendi pontból olyat, amit rendkívüli ülés alkalmával kellene 
tárgyalni. A szervezeti és működési szabályzat pontosan leírja, hogy milyen esetekben lehet 
rendkívüli ülést összehívni. Véleményem szerint egyik se tartalmazza azt, a másik dolog, meg 
az, hogy véleményem szerint ezeket a döntéseket, döntéshozatalokat már rá kellene bízni az új 
testületre.  
 
Sallee Barbara polgármester: Van-e olyan napirendi pont, amit a testület szeretne tárgyalni 
az itt felsoroltakból? Akkor úgy jött ide a képviselőcsapat, hogy már korábban 
megegyezekedett gondolom, mert…… 
 
Kozma Bognár László képviselő: Nem kellett egyezkedni, mindenki számára egyértelmű 
volt. 
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Varga József képviselő: Nem tartom igazán becsületes dolognak ezt, hogy három nappal 
választások előtt megtárgyaljunk 12 napirendet, eddig három gyűlésen voltam, ezt réges-
régen megbeszélhettük volna, és most három nappal a választás előtt ilyet, nem becsületes 
dolog szerintem, egyet sem szabadott volna. A következő testület döntése lesz, nem ez a 
testület lesz, egy eleve nem lesz benne, nem biztos, hogy így fog dönteni, ahogy mi 
döntenénk, ezért. Én nagyon szívesen támogatnám a Szásziék ügyét, megnéztem az épületet 
is, én támogatni fogom, de én nem is szavazok egyáltalán egy napirendi pontra sem.  
 
Sallee Barbara polgármester: Elmondanám, hogy mi lenne az, ami mindenképp aktuális 
lenne, valójában ez indokolta a rendkívüliséget, ugyanis egy olyan pályázatban vehetünk 
részt, konstrukcióban vehetne részt a testület, ami itt helyben 15-20 főnek adhatna fizetett 
oktatási lehetőséget.  Ennek a papírjait most kaptuk meg nemrégen, mielőtt kiment a testületi 
anyag, ez a második napirendi pont. Itt egy olyan napirendi pontról beszélünk, hogy a 
Képviselő-testület hozzá szeretne-e járulni ahhoz, hogy a temető melletti rész, mennyiben 
használható erre, a kormány által támogatott pontban felsorolt oktatásra. Itt kérem a testületet, 
mérlegelje, hogy itt számos ember munka lehetőségéről van szó, mert ez szerintem 
mindenképpen egy olyan pont lenne, amiről beszélni kellene.  
Két dolgot szeretnék még említeni. Mindenegyes napirendi pont akkor tud összeállni, amikor 
minden erre szolgáló adat megvan, tehát itt nem arról van szó, hogy csak abban 
gondolkodunk, mikor ne tudnánk ülésezni, vagy mikor éppen tudnánk ülésezni, és szerintem – 
én meg ezt tartom becsületesnek – és ez idősebb Varga József képviselőúr kérdésére a válasz, 
megjegyzésére a válasz, én meg azt tartom erkölcsösnek, ha le tudjuk azokat a dolgokat zárni, 
amiket elkezdtünk. Mondok egy példát, most tudott kijönni a szakértő, hogy megnézze, hogy 
a közlekedési tükröt hova lehessen kitenni. Vártuk a megjelenését, tudom most képviselők 
egymásra néznek, egy képviselő-testület lehetne abban partner, hogy akkor ezt tényleg 
elintézhessük, ez mehessen, hiszen a költségvetésben benne van és én nem szerettem volna 
egyedül arról dönteni, hogy hova kerüljön ez a tükör kihelyezésre. Mivel itt volt a szakértő 
kedden, tehát meg tudta nézni, ezért erről be tudnék számolni és tudna még a testület döntést 
hozni.  
Szásziék ügyére térnék még ki külön, itt megint egy olyan dologról  van szó, amit több 
oldalról már több észrevétellel láttunk és nem olyan dologról amiről itt most ne lehetne 
dönteni. Megmondom miért. Ugyanis a képviselő-testületnek van egy elhatározása, vagy van 
egy programba foglalt gondolata, hogy szeretné azokat az épületeket helyi védelem alatt 
megtartani, amelyek már most is helyi védelem alatt vannak. Én nem vagyok abban biztos, 
hogy egy jövő képviselő-testület ezt ugyanígy látja. Én tehát nagyon szeretném azt 
szorgalmazni, hogy azok az ügyek, amelyek a még mostani rendeletek hatálya alatt vannak, 
még ebben a ciklusban meg tudnának, legalábbis megállapodás vagy határozat szinten 
valósulni, hiszen nem fogjuk tudni, hogy milyen képviselő-testület áll össze. Énszerintem ez 
nagyon súlyos érv és nagyon meghatározza azt, hogy igenis ezek a napirendi pontok tárgya 
lehetnének.  
Említeném itt, hogy a testület arról is dönthetne például, hogy a játszótérre kerüljön-e ki hinta 
vagy se. Ugyanis az az Árky Balázs, akinek ügyét már tárgyaltuk, tehát megint nem egy új 
dolgot hozok elő, az most tett egy olyan ajánlatot, ami szerintem elfogadható a testületnek. 
Kiküszöbölte azt a megközelítését, amit mi is nyíltan tárgyaltunk, hogy nem volt annyira 
tetsző a testület számára, ezt énszerintem a legjobb szándékkal helyrehozta és ezt a csorbát 
kiegyenesítette. Énszerintem erről a testület dönthetne most picit politikailag, de itt ez a 
testület még, a képviselők még hozhatnának, gyűjthetnének pontokat, mert ugye itt a 
választásokra utaltam. Én ezt tartanám egy járható útnak, hogy ezeket a dolgokat tárgyaljuk 
meg, máskép mondom, dolgozzunk, és ezt szeretném javasolni, de természetesen a testület 
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többsége dönt. Úgyhogy én most végig fogok menni a napirendi pontokon, hogy akkor melyik 
napirendi pontot tárgyaljuk, és melyiket nem. Ezeket szavazásra bocsátom.  
 
Aki úgy véli, hogy az első napirendi pontot tárgyaljuk, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Egy igen szavazat volt ez az enyém, aki nemmel szavaz, most jelezze, 4 nem, tartózkodás 
nem volt. 
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 1. napirendi pont napirendre tűzésére vonatkozó 
javaslatot 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
Sallee Barbara polgármester: Aki a második napirendi pontot szeretné tárgyalni, ez a 
pályázati lehetőség, hogy a temető melletti terület az oktatás keretében rekultiválásra 
kerülhessen és megvalósulhasson egy gyógynövénykert, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Egy szavazat az enyém, aki nemmel szavaz, az kérem, most szavazzon. 4 ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt. 
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 2. napirendi pont napirendre tűzésére vonatkozó 
javaslatot 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
Sallee Barbara polgármester: Aki a Szent Mihály napi Itthon vagy Magyarország elnyert 
195.000 Ft-os pályázatról a beszámolót szeretné hallani, az kérem, most kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
Egy igen részemről, 4 nem. 
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 3. napirendi pont napirendre tűzésére vonatkozó 
javaslatot 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
 
Sallee Barbara polgármester: Aki a hegyi utak javítására ajánlatok elbírálását szeretné 
tárgyalni, az kérem most jelezze. 
 
Egy szavazat részemről, aki nemmel szavaz, az most szavazzon kérem, 4 nem. 
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 4. napirendi pont napirendre tűzésére vonatkozó 
javaslatot 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
 
Sallee Barbara polgármester: Aki Magyarhermány és Hegymagas községek között 
létrehozandó partnerkapcsolat okiratának előkészítését szeretné tárgyalni, sínre tenni, 
szándéknyilatkozatot már aláírtam, az kérem, most kézfelemeléssel jelezze. 
 
Egy igen volt, van-e nem, 4 nem 
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 5. napirendi pont napirendre tűzésére vonatkozó 
javaslatot 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
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Sallee Barbara polgármester: Aki a temető rendelet felülvizsgálatának kezdeményezését, 
kataszter elkészítésének indítványozása szeretné megszavazni, illetve a ravatalozó ablakaira 
rács kerüljön, ezt meg szeretné szavazni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Szásziné Horváth Henrietta és Szászi Endre elhagyja az üléstermet. 
 
Egy igen, aki nemmel szavaz, most jelezze, 4 nem volt 
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 6. napirendi pont napirendre tűzésére vonatkozó 
javaslatot 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
Sallee Barbara polgármester: Aki a közlekedésbiztonságot biztosító második tükör 
kihelyezéséről szeretne döntést hozni, hogy kikerülhessen, kérem most szavazza meg. 
 
Egy igen részemről, és aki nemmel szavaz 4 nem  
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 7. napirendi pont napirendre tűzésére vonatkozó 
javaslatot 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
Sallee Barbara polgármester: A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
szóló rendelet megalkotása, ez szerintem olyan – jegyző asszony küldte át – ez szerintem 
tényleg olyan, amit el lehet tenni egy következő testület munkájára.  
Aki ezt le tudja venni a napirendi pontról, fordítva kérdezem, aki ezt a napirendi pontot le 
szeretné venni, az kérem most igennel szavazzon. 
 
5 igennel ezt levettük. 
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 8. napirendi pontot 5 igen szavazattal leveszi a 
napirendről. 
 
Sallee Barbara polgármester: Aki a beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről és ezt a kettőt egybe veszem, következő az önkormányzat  idei 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítást szeretné tárgyalni, az kérem, most 
szavazzon igennel, aki nemmel az most szavazzon 4 nem, én tartózkodtam.  
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 9. és 10. napirendi pont napirendre tűzésére 
vonatkozó javaslatot 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el. 
 
Sallee Barbara polgármester: Aki a civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok 
elbírálását szeretné szavazni az kérem most jelezze.  
 
Én igennel szavaztam, aki nemmel az kérem, jelezze, 4 nem. 
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 11. napirendi pont napirendre tűzésére 
vonatkozó javaslatot 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
Sallee Barbara polgármester: Azt szeretném megkérdezni a bizottság ülésezett? 
 
Varga József (Fenyősi utca) képviselő: Nem  
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Sallee Barbara polgármester: Mi ennek az oka? 
 
Lutár Mária jegyző: Mert nem volt napirendre tűzve. Most meg nem volt rá ideje.  
 
Sallee Barbara polgármester: Akkor ülésezik, ha napirendre van tűzve? 
 
Lutár Mária jegyző: Igen 
 
Sallee Barbara polgármester: Aki az Oroszlánszáj-kút vízminőség vizsgálatáról szóló 
szerződés jóváhagyását szeretné tárgyalni, az kérem most igennel jelezze . 
 
Az enyém volt az igen, aki nemmel szavazott most jelezze, 4 nem. 
 
A képviselő-testület a meghívó szerinti 12. napirendi pont napirendre tűzésére 
vonatkozó javaslatot 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
Sallee Barbara polgármester: Ezzel de facto, az ülés napirendek nélkül maradt. Köszönöm a 
semmit és lezártam a testület utolsó ülését. Köszönöm.  
 

Kmf. 
 
 
 

Sallee Barbara        Lutár Mária 
 polgármester                jegyző 

 


