Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én
16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti u. 13.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán polgármester
Gyurka Miklósné alpolgármester
Kiss Józsefné képviselő
Kozma Bognár László képviselő
Varga József képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző
Érdeklődő: 3 fő
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat. Megállapítom,
hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom.
Javasolom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület,
vegyes ügyekkel kiegészítve, mely ügyekről a képviselők írásban tájékoztatást kaptak.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Hegymagas szennyvíztisztító telep MI15E típusú gépi rács berendezése felújításához szükséges
forrás biztosítása

2. Hegymagas Községért Közalapítvány kuratóriumi tag választás
3. Óvodába és általános iskolába járó gyermekek szállítása
4. Vegyes ügyek

1. Hegymagas szennyvíztisztító telep MI15E típusú gépi rács berendezése felújításához
szükséges forrás biztosítása

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselők
megkapták.
Varga József képviselő: A választott megoldás nem a legolcsóbb, ennél kedvezőbb ajánlat is
volt, ahogy az ajánlatokat végignézte. Ezzel a megoldással a régi berendezést újítják fel, a
másik ajánlat szerint egy új berendezést kaptak volna, igaz egy kicsit drágábban.
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Tóth János Zoltán polgármester: Köszönöm az észrevételt, ezen már nem tudunk
változtatni, mert a munkát elvégezték. Van-e még valakinek észrevétele?
Lutár Mária jegyző: Ebben az ügyben már döntött a testület, 2014. márciusában, vállalta a
költségek ráeső részét, a pénz átutalása azonban nem történt meg sem Hegymagas község,
sem Raposka község részéről, a pénzügyi forrás biztosítása miatt kell újra dönteni, és a
korábbi határozatokat visszavonni.
Tóth János Zoltán polgármester: Van-e még észrevétel? Amennyiben nincs, javasolom,
hogy a korábban a tárgyban hozott 36/2014. (III. 31.) és 37/2014. (III. 31.) határozatot vonja
vissza és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. Aki
egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. Köszönöm, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat meghozta az alábbi
30/2015. (III. 17.) Kt.
határozatot
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
MI15E típusú gépi rács berendezés felújításával kapcsolatos
36/20104. (III. 31.) és 37/2014. (III. 31.) számú határozatait
visszavonja.
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas és Raposka községek tulajdonában lévő
szennyvíztisztító telepen szükségessé vált MI15E típusú gépi
rács berendezés felújítási költségeit – 2 millió forint – a
beruházás finanszírozásának arányában (57,97 %) vállalja a
viziközmű bérleti díj és a viziközmű társulattól átvett
érdekeltségi hozzájárulás terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a Hegymagas község
önkormányzatát terhelő 1.159.308 Ft + ÁFA összeg átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

2. Hegymagas Községért Közalapítvány kuratóriumi tag választás
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Ezt már tárgyalta a képviselő-testület, a személyek
újratárgyalását és apró módosítást javasol. Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők,
van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?
Varga Józse képviselő: Nem lenne jobb, ha az új képviselő venné át az iratanyagot?
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Tóth János Zoltán polgármester: Jó, megkérdezi a jegyzőt melyik a szakszerűbb megoldás.
Ha megkapják az anyagot, ha nem mindenképpen kéri a jegyzőt, hogy megyei főügyészségi
vizsgálatot kérjenek, az elmúlt 4 évi működésről illetve nem működésről, hogy tisztán
lássanak, ha megkapják azért, ha nem kapják meg azért, erre véleménye szerint szükség lenne.
Azért gondolta, hogy neki adja át az anyagot, hogy ezzel ne terheljék az új képviselőt, hogy az
alapító okiratot is neki kelljen elkészíttetni, azt elkészíttetik. Szeretné az anyagot egyben a
kuratórium elnökének átadni, nehogy idő előtt elmenjen a kedve az egésztől, és amikor már a
bírósági bejegyzés megtörtént, tehát ő lesz a kuratórium elnöke a bírósági bejegyzés által is,
mert addig Sallee Barbara. Azért gondolta, hogy átmenetileg neki adja le ezeket az anyagokat.
Lutár Mária jegyző: Ez egy kicsit rendezetlen ügy, ha rendes körülmények lennének, akkor
az új képviselőnek adja át az iratokat. Nem tudják, hogy milyen iratok vannak, megvannake……
Tóth János Zoltán polgármester: Megerősíti a jegyző által elmondottakat, azt találná
normális dolognak, hogyha az egyik elnök átadná a másiknak, csak itt a folyamatok nem
normálisan zajlanak, két levelükre semmiféle választ nem kaptak, semmiféle anyagról,
munkáról tájékoztatást nem kaptak, ezért gondolja, úgy, hogy adja át neki az anyagot.
Elfogadja képviselő úr a választ.
Varga József képviselő: A jegyzőnek igaza van abban, hogy normális körülmények között
egyik elnök átadja a másiknak. Biztos, hogy nem adja át? Ha nem adja át, akkor lépni kell
tovább.
Tóth János Zoltán polgármester: Az eddigi folyamatok arra utalnak, és akkor ne kelljen
még egyszer összegyűlni, még egyszer dönteni, hogy a polgármesternek adja át. Ha hajlandó
lesz arra, hogy tapasztalatokat, folyamatban lévő dolgokat az új elnöknek elmondjon, arra
természetesen lehetőséget teremt, hogy ők is találkozzanak. Tapasztalta azt, amikor az irodát
átadta, hogy az égvilágon semmiről nem tájékoztatta, ebből következtet arra, hogy nagy
valószínűséggel itt is az lenne a helyzet.
Kéri, a képviselő-testületet, hogy a 29/2015. (II. 27.) Kt határozat 2. pontját vonja vissza. A
Hegymagas Községért Közalapítvány kuratóriuma elnökének Énekesné György Zsuzsannát,
tagjainak Bakos Gábornét, Dr. Ságvári Györgyöt, Széll Ferencet és Tóth Lászlót, az ellenőrző
bizottság elnökének Kajdi Lászlónét, tagjainak Kovács Pálnét és Kolics Lajost válassza meg.
Az írásban megkapott határozati javaslat változás bejelentésére, valamint az alapítvány
iratanyagának bekérésére vonatkozó részét fogadja el. Aki a határozati javaslatot el tudja
fogadni, kéri, szavazzon. Köszönöm, 5 igen szavazattal elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi
31/2015. (III. 17.) Kt.
határozatot
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
29/2015. (II. 27.) Kt. számú határozat 2. pontját visszavonja.
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2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hegymagas Községért Közalapítvány kuratóriuma elnökének
Énekesné György Zsuzsannát, tagjainak Bakos Gábornét, Dr.
Ságvári Györgyöt, Széll Ferencet és Tóth Lászlót, az ellenőrző
bizottság elnökének Kajdi Lászlónét, tagjainak Kovács Pálnét és
Kolics Lajost választja meg.
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
változások bejelentése érdekében járjon el. Biztosítsa az Alapító
okirat ügyvéd általi átnézését, kiegészítését, hogy az a
jogszabályi változásoknak, jogszabályi követelményeknek
minden tekintetben megfeleljen.
4. Felkéri a jegyzőt, hogy a kuratórium eddigi képviselőjét
Sallee Barbarát szólítsa fel, hogy az Alapítvány működésével
kapcsolatos minden iratot, Alapszabályt, Kuratórium üléseinek
jegyzőkönyvét, pénztárkönyvet, telefont, egyéb nála lévő
anyagokat Tóth János Zoltán polgármesternek haladéktalanul
adja át.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Lutár Mária jegyző

3. Óvodába és általános iskolába járó gyermekek szállítása
Tóth János Zoltán polgármester: Közismert, hogy hagyományosan Szigligettel van jó
kapcsolata a településnek, és egyezségük van a Szigligeti Önkormányzattal, hogy fogadják az
iskolás és az óvodás gyermekeket. Természetesen a szabad óvoda és iskola választást nem
szeretnék befolyásolni, minden szülő oda íratja be a gyerekét iskolába, óvodába ahova akarja.
A szállítással kapcsolatban azt indítványozza, hogy csak Szigligetre szállítsák a gyermeket,
Tapolcára ne. Ez elég nagy költséggel és leterheltséggel jár a falugondnok számára, a
felszabaduló költséget és időt más szociális feladatok ellátására lehetne fordítani.
Varga József képviselő: Mennyibe kerül ez a falunak, netán mit térítenek a kocsival
kapcsolatban. Úgy tudja, hogy az önkormányzatnak ez nem kerül semmibe. Van e téríteni
való, ha a falugondnok elmegy valahova.
Tóth János Zoltán polgármester: A falugondnoki feladatok ellátására 2,5 millió forint
állami támogatást kap a falu, a falunak jár, csak ezt az összeget nem a falu kapja meg, hanem
a feladat ellátására a Vöröskereszt veszi ezt fel. Mivel az autó a Vöröskereszt tulajdonában
van, a falugondnok az ő alkalmazásukban van, ő határozza meg azt, hogy mit csináljon. A
falugondnok is azt mondja, hogy nem tud más feladatot ellátni, mint az iskolásokat és
óvodásokat szállítani két irányba, mert nem kap túlórát érte, és ki is tölti az idejét.
Azt szeretné, ha a megmaradt pénzből egyéb más feladatot is el tudna látni, netalántán hozzá
tartozna pl az idős emberek orvoshoz szállítása, kulturális rendezvények segítése, adott
esetben a nyugdíjas klub tagjainak szállítása és egyebek. Ezek az összegek amik
megmaradnak egyéb más célra is fordíthatók. Ez pontosan nincs kimunkálva.
Most olvasta, hogy lehet pályázni falugondnoki buszra, át kellene gondolni, hogy hogyan
tovább.
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Kozma Bognár László képviselő: Nem gondolja, hogyha a falugondnok reggel elviszi,
délután hazahozza a gyerekeket, az akkora leterheltséget jelent, hogy más feladatot nem
lehetne neki adni.
Varga József képviselő: Abban látja a problémát – sajnos nincs itt a falugondnok, mert ő
tudna válaszolni – nem a reggeli meg a délutáni szállításban, az a véleménye, hogy ez egy
bevált dolog, ezen változtatni egy faluban nem szabad. Ez egy falu, ahonnan a gyerekek 6
km-re mennek vagy Tapolcára vagy Szigligetbe, minden szülőnek szabad iskolaválasztási
joga van. A falugondnok mindenhova szállítja a gyerekeket, ezt annakidején így beszélték
meg.
Ott látja a problémát, hogy a falugondnoknak van három négy idős ember, aki a szívéhez nőtt,
hiába van más idős ember oda nem megy el, nem kérdezi meg őket. A hegymagasi emberek
nem olyanok, hogy anélkül, hogy szól neki, hogy nem kérdezi meg a falugondnok, hogy kelle valamit csinálni, nem kell-e elvinni, nem kell-e gyógyszer, inkább megoldják maguk,
elmennek busszal vagy megkérik a szomszédot. A falugondnok ahhoz a három négy
emberhez megy, ott látni.
Tóth János Zoltán polgármester: Még mielőtt ebbe belemennének, a falugondnokkal semmi
bajuk, szépen ellátja a feladatát, nem személyes problémáról van szó.
Szabad iskolaválasztás, ha valaki Tomajra vagy Keszthelyre íratja a gyerekét, akkor viszik
oda is?
Varga József képviselő: Tapolcára és Szigligetre.
Kozma Bognár László képviselő: Eddig is voltak gyerekek, akik jártak Keszthelyre,
Gulácsra, oda nem vitték el őket, csak Tapolcára és Szigligetre. Abban igazat ad Varga
képviselőnek, hogy a jó gyakorlaton nem kell változtatni.
Tóth János Zoltán polgármester: Van, amikor két gyerekkel, meg eggyel szalad Tapolcára,
ráadásul még megveszik a bérletet is, és a kocsi szállítja.
Varga József képviselő: Ezen változtatni kell.
Kozma Bognár László képviselő: Szigligetre sokkal jobb a közlekedés, mint Tapolcára.
Nagy Edina: Attól, hogy Tapolcára nem szállítják a gyerekeket, még egyik szülő sem fogja
Szigligetre beíratni a gyereket iskolába vagy óvodába, csak a szülők dolgát nehezítik meg. Ez
az egy dolog, amit támogatásként kapnak a fiatalok, ezzel könnyítik meg a fiatal szülők
napját, hogy nem kell a gyerekért kétszer menni. A gyerekek szállításával fél kilencre végez a
falugondnok, utána még bőven van ideje más feladatokra is.
Tóth János Zoltán polgármester: Az egész eddigiekből az vonható le, hogy akik
hozzászóltak ragaszkodnak ahhoz, hogy ugyanúgy ahogy eddig, a gyerekek Tapolcára is és
Szigligetbe is legyenek szállítva.
Kiss Józsefné képviselő: Az iskolába járó gyermekeket is a falugondnok hordja.
Tóth János Zoltán polgármester: Azokat is hordja, nincs ebben rendszer.
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Gyurka Miklósné alpolgármester: Beszéltek erről a falugondnokkal már. Az a probléma,
hogy olyan dolgokra nem tudják igénybe venni, amikor például a nyugdíjas klub el szeretne
menni kirándulni, vagy egyéb rendezvényekre. Ha megszüntetik Tapolcát, az nem érinti ezt,
mert ezek délután 3 – 4 óra után vannak. A falugondnok azt nyilatkozta, hogyha nem fizetnek
neki túlórát, akkor ő ezt nem biztos, hogy tudja vállalni. Lenne a hegyben is program, de azt
nyilatkozta, hogy fél kettőre felviszi a nyugdíjas klubot, fél háromkor meg lehozza, mert csak
a munkaidejében szeretne dolgozni. Részben igaza van, mert ingyen senki sem dolgozik,
túlórát nem tudnak neki fizetni. Van üres ideje is, mert van neki, azt viszont nem tudja erre az
időre átfordítani.
Tóth János Zoltán polgármester: Azt mondja a Vöröskereszt, hogy abból a pénzből, amit
kap nem is jön ki több, éppen hogy csak fedezi a költségeket. Arra gondolt, ha egyirányba
szállítana csak, akkor nyilván költségek maradnak. Abból a pénzből fizethetnének a
falugondnoknak túlórát, egyéb feladatokra pénzt lehetne fordítani. Ez egy felvetés, lehet, hogy
teljesen felesleges, rossz, akkor el kell vetni. Nem arról van szó, hogy ezt meg kell szavazni,
közel sincs erről szó. A hozzászólásokból azt látja, hogy azt szeretnék, hogy megmaradjon ez
a szolgáltatás. A község átengedte ezt a feladatot a Vöröskeresztnek, teljes mértékben ők
végzik el, a falugondnokkal semmi probléma nincsen, kedves, szolgálatkész, rendes, jól végzi
a munkáját. Az egész rendszeren gondolta, hogy esetleg lehetne változtatni, meg abban is,
hogy bizonyos értelemben beleszólhatnának abba is, hogy mikor milyen feladatot lásson el.
Ennek pillanatnyilag költség és túlóra vonzata van, gyakorlatilag abszolút nem rendelkeznek a
falugondnoki busszal, illetve a falugondnokkal sem. Ettől függetlenül levehetik a napirendről
ezt a kérdést, maradjon minden úgy, ahogy van, gondolják át.
Varga József képviselő: Azt szerette volna megkérdezni, hogy a falugondnokkal beszéltek-e,
de Gyurkáné hozzászólásából megtudta, hogy igen. Azt nem érti igazán, hogy minek a túlóra.
Úgy gondolja havonta 2-3 órát tudna munkaidőn kívül is vállalni túlóra nélkül, hisz az biztos,
hogy a napi munkaideje nincs kitöltve, ezt mindenki látja. Lehet, hogy ezt ő nem így
gondolja.
Tóth János Zoltán polgármester: Ő nem gondolja így, az ő véleménye ebben nincs benn.
Kozma Bognár László képviselő: A falugondnok főnökével kellene beszélni, mert lehet,
hogy a túlórákat is meg tudnák úgy oldani, ahogy a szabadságot kiadják neki. Ehhez a
falugondnok hozzáállása is kell, hogy akarjon túlórát vállalni, akarjon szombaton is dolgozni.
Ha nem, akkor nincs miről beszélni.
Tóth János Zoltán polgármester: Aki úgy gondolja, hogy ne nyúljanak hozzá az óvodás és
iskolás gyermekek szállításának rendszeréhez, maradjon úgy, ahogy van, ahogy eddig volt, az
kérem kézfeltartással jelezze. Négy igen szavazat, 1 tartózkodás.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi
32/2015. (II. 17.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a
falugondnoki szolgálat keretében változatlan formában biztosítja
az óvodás és általános iskolás gyermekek szállítását.
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Tóth János Zoltán polgármester: A meghívó szerinti napirendi pontokat megtárgyalták.
Vegyes ügyek keretében van-e valakinek a kérdése, hozzászólása?
Varga József képviselő: Az erdélyi testvér településsel történt-e hivatalos kapcsolatfelvétel?
A lakbérhátralék ügyében történt-e intézkedés?
Tóth János Zoltán polgármester: Az erdélyi kapcsolatfelvételben nem történt még lépés, de
természetesen szeretnék hivatalossá tenni. A lakbérhátralékra a felszólítás elment, reagálás
még nincsen.
A telekárakkal kellene foglalkozni, szeretné meghirdetni a lakótelkeket, hogy a 20 lakótelek
közül néhányat tudjanak értékesíteni, induljon el ez a folyamat. Kért már véleményt, nagyon
sokféle ár van. Csak tájékozódásképpen kérdezi, hogy 1,2 millió forintot el tudna a testület
képzelni vételárként?
Kozma Bonár László képviselő: Még kevesebbet is.
Kiss Józsefné képviselő: Közművekkel együtt?
Tóth János Zoltán polgármester: Közművekkel együtt.
Lutár Mária jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy Nemesgulács Önkormányzata 2 millió
forintért adja el a hasonló telkeket.
Kozma Bognár László képviselő: Itt 10 éve árulják, és senki nem veszi meg.
Lutár Mária jegyző: Nincs sehol meghirdetve.
Tóth János Zoltán polgármester: Meg kellene hirdetni 1,2 millió forintért mindenhol, és ha
beindul, lehet emelni az árat.
Kiss Józsefné képviselő: Az nem volna szerencsés

Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 16.40 órakor bezárta.
Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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