Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 09-én
18.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Faluház (Hegymagas, Szigligeti u. 16.)
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
A lakosság részéről 14 fő
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom,
hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. A közmeghallgatást megnyitom.
A képviselő-testület kötelessége, hogy minden évben egyszer, közmeghallgatás keretében
számot adjon az elmúlt év munkájáról. A legfontosabb feladatokat sikerült elvégeznünk.
A kötelező feladatoknak eleget tettünk, mindenkor határidőre megtartottuk a képviselőtestületi üléseket, jelentéseket, beadványokat, jogszabályokat, amiket kellett, ezen
kötelezettségeinknek sikerült mindenkor eleget tennünk. Szeretném elmondani, hogy a
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatallal nagyon jó a kapcsolatunk, a dolgozók és a jegyző
segítőkészek, feladataikat határidőre elvégzik. Szakmai munkájuk jó.
Dolgozóink: Czanka Ferenc, Kovács Pálné, Bagi Tímea.
Bagi Tímeával 2015. október 1-jével közös megegyezéssel szerződést bontottunk, a
hivatalsegédi és könyvtáros-művelődésszervezői munkakört összevontuk, ennek a munkának
a végzésével a képviselő-testület Kovács Pálnét bízta meg. Az összevont munkakör
megnevezését még nem találtuk meg, javaslatom: önkormányzati referens.
Czanka Ferenc és Kovács Pálné munkájukat felelősségteljesen, szorgalmasan, a falu érdekeit
szem előtt tartva végezték. Köszönjük munkájukat.
A kezdeti munkánkat nehezítette, hogy nagyon rendetlenül kaptunk meg a hivatalt, a félben
lévő munkákról, követelésekről nem kaptunk tájékoztatást, az irattár teljesen ki volt pakolva,
a számítógépről is eltűntek a szükséges adatok, például a földhivataltól 60 000 Ft-ért
megvásárolt térkép, a polgármesteri iroda üres volt, összesen két kisebb méretű könyvespolc
maradt benne.
A konkrétan elvégzett feladatok:
Az önkormányzat 4 épületének teteje beázott, kijavítottuk, egy düledező kéményt le kellett
bontani, mellette a tető beázott.
A Széchenyi 17. szám alatti épület felújítását befejeztük, teljesen rendezetlen állapotot,
szemét halmazokat, építési törmeléket, és rendezetlen anyagi helyzet kaptunk. A Széchenyi
17-es ház udvarának kitakarítása reménytelen helyzetnek tűnt, de megoldottuk.
A Széll Gábor féle ház melléképületének tetejét le kellett bontani, társadalmi munkában
megoldottuk.
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Ott az udvarban a traktor számára építettünk, még a tél előtt egy tárolót, szintén társadalmi
munkában.
Ugyancsak társadalmi munkában készítettünk az apríték számára is egy tárolót, erre a
beépített bio kazán miatt volt szükség. A kazánt legalább 5 évig működtetni kell, de a
működés feltétele nem volt megoldva. Ezzel legalább 50%-os megtakarítást kell elérnünk a
gáz felhasználásában. Olyan aprítékot örököltünk, amely az udvarra volt leöntve, és fóliával
letakarva. Ennek nagyon kis részét tudtuk csak hasznosítani. Meggondolatlan beruházás volt.
A fenti munkák elvégzésében jelentős társadalmi munkát végeztek: Illés László, Tóth László,
Molnár József, Göllei Béla, Varga József.
A hivatal bejárati ajtaját kicseréltettük, az egy szimpla üveges falból és rosszul záródó ajtóból
állt. Az előtér egyben orvosi váró is, társadalmi munkában lefestettük a padokat és az ajtókat,
köszönet ezért Haffner Sándornak.
Itt a bejáratnál a villanyóra nagyon rendetlen volt, ezt egy egyszerű megoldással eltakartuk.
A kultúrház vakolatát kijavíttattuk és kifestettük.
A Széchenyi utca nagyon elhanyagolt fáit rendbe hoztuk. Az egy másik történet, hogy utána
az E.ON nagyon csúnya munkát végzett.
A Szigligeti úton jelentős parkosítást végeztünk, elkészültek a rózsaágyások, a keresztet egy
szép kovácsoltvas kerítéssel láttuk el, a Vendel szobor környékét is rendbe raktuk, kiraktunk
egy szüretelőkádat futómuskátlival. A kocsma előtti teret is rendbe tettük. Két alkalommal
szerveztünk társadalmi munkát virágosításra.
A hegyben az utak menti fákat levágtuk, nagyon nagy mennyiséget a mélyútban. Az utakat
mindenütt kikátyúztuk, javítottunk. Sajnos az augusztusi özönvíz sok kárt okozott. Vis maior
keretből 8 millió Ft-ot igényeltünk, igényünket elfogadták, a pályázatot beadtuk, a döntés még
nem született meg.
Elindítottuk a rendezési terv elkészítését, a munka, folyamatban van. A munkák végzésével
Fazekas Róbert tervezőt bíztuk meg.
Az elmúlt napokban társadalmi munkával kijavítottuk Molnár Jenőné házának tetejét és
födémét, ami lakhatatlanná vált. Köszönet elsősorban Czanka Ferencnének, valamint
Ferencnek és Varga Józsefnek. A javítást társadalmi munkában végeztük, az anyagot is
magánszemélyek adakozásából vásároltuk.
Sok, az elmúlt évekről elmaradt követelést kellett teljesítenünk, az építkezésen kifizetetlen
számlák voltak, bírságot fizettünk a Kormányhivatalnak, a Jogvédő Irodának, rendezetlen
számlák voltak a szemétszállításban, utak használatba vételének elmulasztása miatt bírságot
fizettünk, pályázat figyelés miatt 300 000 Ft-ot.
Felújítottuk a számítógépünket, új honlapot készíttettünk, a régi használhatatlan volt. Honlap
hiányos adatai miatt Sallee Barbara bejelentést tett a Kormányhivatalnál. (Nem tettük fel a
testületi ülések meghívóját.) Azt hiszem, nagyobb önbírálattal nézhetne saját munkálkodása
felé, oda mondjon véleményt, ahol igénylik. A falu két választáson egyértelműen bizonyította,
nem tart igényt munkájára, az Országgyűlési képviselő választáson, Hegymagason összesen 7
szavazatot kapott.
A falugondnoki szolgálat önkormányzati ellátása érdekében megindítottuk a szükséges
eljárásokat. A falugondnok munkája ellen nincs kifogásunk, Varga Józsefet szeretnénk
továbbra is foglalkoztatni önkormányzati dolgozóként.
Településünk képviseletében testvértelepülésünkön Magyarhermányon voltunk, ahol nagyon
kedvesen, barátságosan fogadtak bennünket, szeretnénk a kapcsolatot a továbbiakban is
ápolni.
Az elmúlt évben sikerült a hagyományos rendezvényeinket jó színvonalon és megfelelő
látogatottság mellett megrendezni. A hétvégén már másodszor megrendezett Márton napunk
is teltházzal, színvonalasan, jó hangulatban telt el. Itt főszervező már Kovács Pálné volt, a
főszakács szerepet most is Kajdi Lászlóné vállalta, lelkes asszonysereg segítségével.

2

Megtartott rendezvényeink: Mikulás, karácsonyi ünnepség, nőnap, gyermeknap, anyák napja,
Szent György-hegyi napok, elszármazottak találkozója, búcsú, halászléfőző verseny, szüreti
felvonulás Lesencéktől a Szent György-hegyen át a Balatonig.
Slang László: Feltenném az első kérdést. Nekem egy olyan kérdésem lenne tisztelt képviselőtestület, hogy ezekkel a meggyfákkal, amik a faluban vannak, - tiszta monília az összes -nem
lehetne-e valamit tenni? Mivel közterületen van, én nem vághatom ki, hiába permetezem,
annak a fának már javarészt vége van. Ezekkel a fákkal nincs lehetőség valamit kezdeni?
Tóth János Zoltán polgármester: Ezeket a fákat véleményem szerint ki kellene vágni, sok
mindent nem lehet velük tenni már, annyira tönkre vannak. Legegyszerűbb volna őket
kivágni. Ez sem olyan egyszerű. A ház előtti részt egészen az útig, rendben tartani a
házigazdának kellene. Nincs nekünk olyan emberünk, aki permetezhetne, aki vegyszerrel
hivatalosan dolgozhatna. Nincsen felszerelésünk sem arra, hogy permetezzünk. Erre
felkérhetnénk vállalkozót, hogy végig menjen, de hát, mint a gesztenyefák permetezése, ez is
elég nagy költség lenne. A felvetés teljesen jogos. Gondoltunk arra, hogy a Széchenyi utcában
az összes fát kivágjuk, erre volt is tervünk, és egyforma díszfákkal beültetnénk. Ez volna az
igazi járható út, közösen az ott lakókkal ezt megbeszélni, és tényleg újratelepíteni ott a
sorokat. Köszönöm a felvetést.
Tóth László: Az előző önkormányzatban is volt játszótérről szó gyerekeknek. Foglalkozik
ezzel a kérdéssel a testület? Elég sok gyerek van, főleg a Fenyősi utcában, ne az utcán
legyenek a gyerekek.
Tóth János Zoltán polgármester: Két komoly dolgot szeretnék mondani erre, az egyik, hogy
itt van egy kis játszótér az udvarban, nem komplett, de van. A másik pedig az, hogy nem lehet
egyszerű játékokat betenni, mert szabványnak megfelelő, ellenőrzött játékokat lehet csak,
tehát házilag nem készíthetünk semmit se. Gondolkodtunk rajta, én azt gondolnám, hogy első
lépésre a kultúrház udvarán lévőt kellene kompletté tenni. Nem sok minden kellene, egy
hinta, meg valami mászóka és akkor itt lenne egy komoly kis játszótér. Ezt látom
megoldhatóbbnak. Külön játszóteret ott azon a részen készíteni, én azt azért nem tartom
rentábilisnak.
A Szent György utcából nyíló ki területen először a talajt kell elegyengetni, van két fa
ülőgarnitúra, azt ki lehetne tenni, sütő alkalmatosságot építeni és valamilyen gyerekjátékot is
mellé lehetne tenni. Én ebben gondolkodom. Nyilván módosítható az én véleményem.
Remélem a buszmegálló talpazatát még ebben az évben el tudjuk készíttetni, be van
ütemezve. Erre meg van már, a fedezet, csak mindig tolódik.
Takács Attiláné: Sportpálya kihasználtságán nem lehetne javítani? A gondozására is
nagyobb gondot kellene fordítani. A folyóparton is elkezdtek egy játszóteret kialakítani, ott is
lehetne valamit kezdeni.
Tóth János Zoltán polgármester: A sportpályát gyakrabban levágjuk, ha igény van rá,
szólnak és levágjuk. A folyópartnál nagyon szépen rendbe van hozva a kereszt, az
magánterület egyébként, de szóbeli megállapodással nyugodtan használhatjuk.
Takács Attiláné: Olyanban nem gondolkodik a testület, hogy egy közös kemencét épít a
faluba? Esetleg egy tájházat? A külföldiekkel is meg kellene beszélni egyszer, ahogy tőlünk
megkövetelik az utca és a telek rendben tartását, ők is figyeljenek erre, egyszerűen nem lehet
velük mit tenni.
Tóth János Zoltán polgármester: Szemléletváltásra lenne szükség, egyértelmű. Hogy mit
tudunk tenni az majd a jövő zenéje.
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Reiss Iván: Legsikeresebb rendezvény itt a faluban a zenei napok volt, az egész Balatonfelvidék itt jött össze. Nem tudnánk azt feltámasztani valahogy?
Tóth János Zoltán polgármester: Körülmények változnak, sokkal egyszerűbb lenne, ha nem
maradt volna abba. Hagyományosan mehetne tovább. Nem ment, nem tudom miért.
Megpróbálhatjuk. Saját erőből, ha fizetni kellene, azt nem tudjuk. Azt a támogatást, amit
akkor adtunk most is megadnánk, várjuk a kezdeményezést, mint a nyári esték esetében.
Illés László: Erre a kérdésre tudnék válaszolni. 2000-es években voltak ezek a programok,
egyházi szervezés volt, az önkormányzat segítségével. Pályázati pénzek voltak, több millióba
került. 6 éve csökkentek ezek a pályázatok. Pénz kérdése.
Tóth János Zoltán polgármester: Csermák Éva segítette a pályázatokat. Pályázni lehet,
hogy meg is kapjuk a pénzt rá, ahhoz kell valamiféle kapcsolat. Minden rendezvény a
templomban volt megtartva. Kár, hogy abba maradt. Ha tudjuk, akkor újraélesztjük. Laci
köszönjük szépen, várjuk a segítséget.
Takács Attiláné: Itt a megyében lakik egy orgonaművész, Varnus Xavér, őt nem lehetne
esetleg a templomba meginvitálni egyszer?
Tóth János Zoltán polgármester: Ő most elkötelezte magát a Káli-medencének. Köszönjük,
megpróbálkozunk ilyen nagyobb dolgokkal is.
Az igazság az, hogy sok mindent meg lehetne próbálni, én azt mondom, hogy az igazi erő a
közösségben van. Még mindig nem állt helyre ebben a kis faluban az a közösségi erő vagy
nem lehet látni. Itt egy kicsit meg lett bolygatva, elköltözéssel, beköltözéssel is, elmúlt
időszak irányításával is. A közösség érdekében szeretnék tevékenykedni.
Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik eljöttek, továbbra is várom az észrevételeket, a
segítségüket, köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket, igyekszünk normális munkát
végezni a következő időszakban is.
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 19.00 órakor bezárta.
Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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