Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 28-án
8.00 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
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt a
rendkívüli testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.
Az ülést megnyitom.
Rendkívüli ülést hívtunk össze, mert döntéseinket továbbítani kell a kistérséghez, illetve a
Bakonykarszthoz. Szeretném jelezni, hogy hangfelvétel a mai ülésről nem készül. Napirendi
pontnak a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolom. A vegyes ügyekben egyetlen
téma szerepel, a Magyarhermányi testvértelepülés meghívására utazó delegációval
kapcsolatban. A nyilvános ülést követően zárt ülésen döntünk szociális kérelmekről. A
napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e észrevétel? Aki egyetért, a napirendi pontokkal
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm egyhangú.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Háziorvosi Ügyelet létszámleépítésével
kapcsolatos döntés
2. Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve
3. Vegyes ügyek
Magyarhermány testvértelepülés meghívására hivatalos delegáció küldése
1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Háziorvosi Ügyelet létszámleépítésével
kapcsolatos döntés
Tóth János Zoltán polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás által
fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál
egészségügyi okok miatt felmentésre kerül 1 fő közalkalmazott gépkocsivezető.
A létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez szükséges a
társulás tagjainak nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy megszakítás nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség. Az önkormányzatnál nincs mód a gépkocsivezető továbbfoglalkoztatásra,
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javasolom, hogy erről tájékoztassuk a kistérséget és támogassuk a pályázat benyújtását. Aki
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm egyhangú igen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
63/2015. (VIII. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja, a jelen
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás
által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt
felmentésre kerülő közalkalmazottat (1 fő gépkocsivezető) a
fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy
a tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A Képviselő-testület a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz
történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozat
kivonatot a Tapolca Környéki Társulás (8319 Lesenceistvánd,
Kossuth u. 145.) részére küldje meg.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.

2. Viziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve
Tóth János Zoltán polgármester: A Bakonykarszt Zrt. a 2016 – 2030 évekre vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket elkészítette, melyet a képviselők megkaptak. Javasolom, hogy a
Bakonykarszt Zrt. által készítet, 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet a
jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerinti tartalommal fogadja el a képviselő-testület.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm egyhangú igen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
64/2015. (VIII. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011.
évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az
ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, Bakonykarszt Zrt.
által elkészített 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési
Tervet elfogadja.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről
a határozat kivonat megküldésével a Bakonykarszt Zrt-t
tájékoztassa.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
3. Magyarhermány testvértelepülés meghívására hivatalos delegáció küldése
Tóth János Zoltán polgármester: Magyarhermány testvér településtől meghívás érkezett a
falunapi rendezvényükre, szeretnék, ha Hegymagas község delegációja is részt venne az
ünnepi rendezvényen. Már előzetesen beszéltünk erről, továbbra is az a javaslatom, hogy a
képviselő-testület tagjai, a Hegymagas Községért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Múlt
Jelen Jövő Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület elnöke és a Hegymagasi Egyházközség
elnöke legyen a hivatalos delegáció tagja. Amennyiben a hivatalos delegáció tagjával
családtagok is utazni szeretnének, ők magánszemélyként, saját szervezésben természetesen
utazhatnak.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm 3 igen szavazat, 1 nem
szavazat.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi
65/2015. (VIII. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarhermány testvértelepülés
meghívására hivatalos
delegációt küld, melynek tagjai a Képviselő-testület tagjai,
valamint a Hegymagas Községért Alapítvány kuratóriumának
elnöke, a Múlt Jelen Jövő Hagyományőrző és Turisztikai
Egyesület elnöke és a Hegymagasi Egyházközség elnöke.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a falunap
szervezőit tájékoztassa a delegáció küldéséről.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 8.15 órakor bezárta.
Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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