Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én
17.00 órai kezdettel tartott 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
Távolmaradását bejelentette:
Varga József képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző

Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt a
testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést
megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül. Javasolom a meghívó szerinti napirendi pontok
tárgyalását, azzal kiegészítéssel, hogy a vis maior pályázat benyújtását vegye napirendre a
testület. A vegyes ügyekben lesz egykét téma amit meg kell beszélni, rövid tájékoztatás a
magyarhermányi útról, és még néhány témában tájékoztatás.
Napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel? Aki elfogadja a napirendi pontot a
kiegészítéssel kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igen.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázati fordulójához
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
3. Törvényességi észrevétel
4. Vis maior pályázat benyújtása
5. Vegyes ügyek
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1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázati fordulójához
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Minden évben dönteni kell a csatlakozásról, nem
folyamatos dolog. Ez azt jelenti, hogy aki felsőoktatási intézményben tanul, vagy tanulni fog,
azt havi 1 - 5 ezer forintig terjedő támogatásban részesítheti az önkormányzat. Arról kell
dönteni, hogy ebben az évben is csatlakozik az önkormányzat. Mindenki megkapta az
előterjesztést, javaslata, hogy csatlakozzon az önkormányzat. Amennyiben kérdés,
hozzászólás nincs aki a csatlakozással egyetért kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
68/2015. (IX. 24.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben
rögzíti.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek és a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
elbírálására vonatkozó szabályzatnak megfelelően az „A” és „B”
típusú pályázati kiírást készítse el és tegye közzé.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
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2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Két határozati
javaslat készült, az egyik, hogy igénylik a 22 m3 tűzifát, ami 27. 900 Ft, plusz a szállítás.
Egyetlenegy dolog van, hogy néhány olyan igénylő jogosult a szociális tűzifajuttatásra, aki
láthatóan nem rászorult, vannak olyan igénylők is, akiknek a jövedelme pár forinttal
meghaladja a jövedelemhatárt, ők pedig nem kapnak. Ezért is készült két határozati javaslat,
hogy egyáltalán foglalkozzanak-e vele, költsenek-e erre pénzt, vagy ne. Kéri a képviselők
véleményét.
Kozma Bognár László képviselő: Támogatja, hogy pályázzon az önkormányzat, vannak
olyanok is, akik rászorulnak a segítségre.
Kiss Józsefné képviselő: Rendeletben kell szabályozni a feltételeket úgy, hogy a rászorultak
kapjanak támogatást.
Tóth János Zoltán polgármester: Aki úgy gondolja, hogy igényeljék a támogatást az
kézfelemeléssel jelezze. 3 igen szavazat 1 tartózkodás csatlakozás elfogadva.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi
69/2015. (IX. 24.) Kt.
határozatot
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
belügyminiszter által a Magyarország 2015 évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX.
helyi önkormányzatok támogatásai fejezet a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázatra támogatási
igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázati feltételek alapján 22 m3 keménylombos tűzifa iránt
nyújtsa be az önkormányzat igényét.
3. A képviselő testület nyilatkozik, arról, hogy az előírt 1.000
Ft/erdei m3 +áfa összesen 27.940 Ft összegű saját forrást,
valamint a tűzifa szállításából adódó költségeket a 2015 évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
4. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifa
támogatásban részesülőktől támogatást nem kér.
Határidő: 2015. szeptember 30. az igény benyújtására
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
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3. Törvényességi észrevétel
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Annyit tudni kell, hogy Sallee Barbara volt polgármester
írt levelet a kormányhivatalnak és az alapján vizsgálták meg a honlap tartalmát és ezeket a
hiányosságokat tapasztalták. Csak az az erkölcstelen dolog az ő részérről, hogy az ő idejében
ennél sokkal gyengébb honlap volt, sokkal kevesebb információ volt benne, és jó pár
információt, amikor elment le is törölt, nemcsak itt, hanem egyéb más anyagokat is eltűntetett,
most pedig szóvá teszi, hogy információ hiány van. Mi senki elől semmilyen információt nem
dugunk el, minden nyilvános, bejöhetne a hivatalba, megkérdezhetné, megkapná az
információt. Átadja a szót, ha valakinek van észrevétele ezzel kapcsolatban.
Lutár Mária jegyző: Annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy azok az információk, amelyek
hiányoznak a honlapról, feltöltésre várnak, technikai okokból nem kerültek fel az adatok, a
honlap készítő és a karbantartását végző között néhány technikai dolgot kell még egyeztetni.
Az önkormányzati rendeletek a Nemzeti Jogtárban elérhetőek, a jogtárra a honlapról
közvetlenül fel lehet lépni.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Külön tárhelyet kell kialakítani pl a testületi anyagoknak,
ehhez kell majd a honlap készítő segítsége. A mai testületi ülés meghívója felkerült már.
Tóth János Zoltán polgármester: Úgy gondolja, egy elég jól szerkesztett honlapot sikerült
feltenni nem kis költséggel, a feltöltést, az adatok karbantartását ingyen, bérmentve kezelik.
Úgy gondolja, hogy azok az adatok, amik fent vannak összességében és általánosságban a
lakosságnak elég, kivéve Sallee Barbarát, neki viszont van lehetősége arra, hogy bármikor
érdeklődjön és bejöjjön, akár e-mailben, akár telefonon, akár személyesen, kár neki ezzel
traktálni a kormányhivatalt. Ha segítő szándékkal akar észrevételeket tenni, akkor tegye meg
nekik, itt vannak, tegye meg. Bízik abban, hogy nem lejárató szándéka van, bízik abban, hogy
tényleg segíteni akar, akkor viszont forduljon hozzájuk, és örömmel veszik az észrevételeit.
Egyébként az elmúlt négy évben lett volna neki lehetősége ragyogó munkát végezni, a négy
év alatt nem sok mindent tudott felmutatni, és ennek ellenére most elkezdett egy ilyen
piszkálódós dolgot, legalábbis annak hiszi, és annak mondja. Nem fejezett be olyan dolgokat,
mint pl. négy év alatt nem tudta elintézni az utak használatba vételét, a szerzői jogdíjjal
kapcsolatban nem adta le a jelentéseket, most ebben az évben 400 e forintot fizetek ki
visszamenőleg. A pesti cégnek mindenféle munka nélkül kifizetett 300 ezer forintot, ezeket
miért nem tette fel annakidején, hogy mindenki lássa. Azt is, hogy az alapítvány nem
működik, minden hónapban, a mai napig fizetik a telefondíjat, most már csak az alapdíjat
2.700 forintot, de hogy mit telefonált el nem tudják, ezeket miért nem tette fel. Ezek is
közérdekű adatok lennének, nem volt fenn. Jó, amiben igaza van, azt ki fogják javítani, fel
fogják tenni, tájékoztatják a lakosságot mindenről. Mindenki hibázhat, ez nem készakarva
elhallgatása a dolgoknak, hanem valamilyen okból nem került fel. Az ő munkájának
köszönhetően elég sok büntetést fizettek ki ebben az évben, meg előtte is, csak azért, mert ő
nem volt hajlandó időben aláírni a jegyzőkönyveket. Volt ott mulasztás bőven, ez olyan, mint
a közmondásban más szemében a szálkát is, a magáéban a gerendát sem veszi észre. Neki
nem lenne erre erkölcsi alapja, de a lakosság nagyobb része nem is igényli, hogy ő ilyen
észrevételeket tegyen bárhova is. A lakosság szeretne nyugodt, kiegyensúlyozott munkát látni,
amire törekszenek is. Van-e észrevétele a képviselőknek.
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Kiss Józsefné képviselő: Igaz, hogy a honlapra nem került fel a meghívó, de mindenegyes
hirdetőtáblán kint volt, akit érdekelt értesült róla.
Lutár Mária jegyző: A kormányhivatal által meghatározott határidő hamarosan lejár, ezért
javasolja, hogy hiányosságok pótlására kérjen határidő hosszabbítást a képviselő-testület.
Tóth János Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot kiegészítve azzal, hogy 30 napos határidő hosszabbítást kérnek a
hiányosságok teljesítésére egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igen
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
70/2015. (IX. 24.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hegymagas község
honlapjának hiányos adatai miatt tett VEB/004/1098/2015.
számú törvényességi felhívással egyetért.
A hiányosságok megszűntetése érdekében felkéri a
polgármestert, hogy a felhívásban megjelölt adatok feltöltése
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, és
gondoskodjon az adatok folyamatos frissítéséről, továbbá a
hiányosságok teljesítésére kérjen 30 napos határidő
hosszabbítást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Vis maior pályázat benyújtása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Mindannyian tapasztalták, hogy augusztus 17-én minden
eddiginél nagyobb víz ömlött le Hegymagason, mindenhol pusztítást végzett bárhova mentek,
elsodort számtalan utat, árkot. Időben bejelentették a kártételt a katasztrófavédelemhez, ennek
a felmérésére ki is jöttek, elfogadták a károkat. Szakértővel is meg kellett nézetni, a szakértő
is végigment a bejelentett helyszíneken és azt követően becsülte meg a kárt. A szakértői
vizsgálat és a benyújtott igény alapján az előterjesztésben foglaltak szerint szeretnék a
támogatási igényt benyújtani, összesen 8.800 e Ft összegre, amelyhez 10 % saját erőt kell
biztosítani. Arról kell a testületnek dönteni, hogy beadják-e a pályázatot, a pályázati
feltételeket vállalják-e, illetve a 880 e Ft saját erőt a tartalék terhére biztosítják-e.
A pályázattal kapcsolatban felmerül szakértői díjat, ami 80 e Ft + Áfa ki kell fizetni, illetve
amennyiben támogatást kapnak, műszaki ellenőrt kell alkalmazni. Ennek is lesz majd
költsége.
Aki a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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71/2015. (IX. 24.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete vis
maior támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz
az alábbiak szerint:
1. A káresemény megnevezése: Hegymagas, 2015. augusztus
17-i özönvízszerű esőzés.
2. A káresemény helye: Hegymagas külterület 873/1, 873/2,
683, 974, 022, 929, 1202, 646 hrsz-ú utak.
3. A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2015. év
885.200,- Ft

%
10

7.966.800,- Ft
8.852.000,- Ft

90
100

4.
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége
8.852.000
Ft,
azaz
Nyolcmilliónyolcszázötvenkettőezer forint, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani.
5.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
Az alább felsorolt, károsodott utak az önkormányzat
településüzemeltetési kötelező feladatának ellátását szolgálják:
Külterület 873/1 hrsz.-ú út
Külterület 873/2 hrsz.-ú út
Külterület 683 hrsz.-ú út
Külterület 974 hrsz.-ú út
Külterület 022 hrsz.-ú út
Külterület 929 hrsz.-ú út
Külterület 1202 hrsz.-ú út
Külterület 646 hrsz.-ú út
6.
A káreseménnyel érintett utak Hegymagas Község
Önkormányzata tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni
körbe tartozó ingatlanok.
7.
A bekövetkezett káreseménnyel
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

kapcsolatban

az
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8.

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

9. Hegymagas Község Önkormányzata vállalja a károsodott
ingatlannak a költséghatékonyságát és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
9.
Az önkormányzat más – a tulajdonában
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

lévő

–

10.
A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó 885.200
Ft, azaz Nyolcszáznyolcvanötezer-kettőszáz forint összegben
biztosítja Hegymagas Község Önkormányzata a 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) számú költségvetési
rendeletében az általános tartalék előirányzata, valamint a 2016. évi
költségvetés terhére.

11.
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy Illés László
volt polgármester ügyében a mai napon találkozott a két ügyvéd, ott volt Illés László és ő is.
Kiderült, hogy ez nem egyszerű ügy, majdnem biztos, hogy a teljes összeg nem jár vissza, a
testület nem hozhat olyan határozatot, hogy visszaadja. Nagy valószínűséggel ebből bírósági
ügy lesz, per útján tudja Illés László visszakövetelni a neki járó részt. Ő befizette az összeget,
a jelzett kárösszeget, ami enyhítő körülmény, a kiszabott büntetés sokkal enyhébb. Az ügy
állásáról tájékoztatni fogja a testületet.
Közeleg a Márton Nap, a tavalyi évhez hasonlóan kellene megszervezni, egybekötve egy
borkóstolással.
Úgy gondolja, hogy a faluházban a szálláskiadásnak nincs sok értelme, nagyon csekély az
érdeklődés, le kellene vízteleníteni és nem fűteni azt a részt. Amennyiben igény lesz rá, a
vendégházban tudnak szállást biztosítani, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van.
A magyarhermányi úttal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy eleget téve a
meghívásnak elutaztak Magyarhermányba, ahol nagyon kedvesen fogadták a hegymagasi
küldöttséget. Szép rendezvényen vettek részt, nyilván Hegymagas is visszavárja őket. A
községnek ajándékba vittek egy festményt, kéri a képviselő-testület utólagos hozzájárulását
ahhoz, hogy a község a testvértelepülésnek egy festményt ajándékoz, és azt a község
vagyonleltárából kivezessék. A festményt valószínűleg az iskolában fogják majd elhelyezni.
Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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72/2015. (IX. 24.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
utólagos hozzájárulását adja, hogy a község Magyarhegymány
testvértelepülés részére ajándékozza az önkormányzat
tulajdonában lévő Papp Gábor „A hegymagasi templom”
festményt.
Megbízza a jegyzőt, hogy a festmény vagyonleltárból történő
kivezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Lutár Mária jegyző

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.50 órakor bezárta.
Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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