Képviselő-testület
Hegymagas
J e g y z ő k ö n y v
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 23-án
15.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Ülés helye: Könyvtár (Hegymagas, József A. u. 11.)
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

Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt és a
megjelent önkormányzati dolgozókat a testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül.
Szeretném elmondani, hogy 2015 utolsó testületi ülését tarjuk. Az ügy sürgőssége miatt és az
ünnepekre való tekintettel, rendkívüli ülést kellett összehívnom, ezért telefonon kaptátok meg
a meghívást. Falugondnoki pályázat határideje, 2015. december 21. volt, ugyanakkor január
1-el szeretnénk a falugondnoki tevékenységet beindítani, illetve a falugondnokot is beiktatni,
a két határidő között rendkívül kevés időnk volt és ezért kellett egy rendkívüli testületi ülést
összehoznunk. Ahhoz, hogy az engedélyt megkapjuk, minden anyagot a lehető
legsürgősebben el kell/kellett juttatnunk a Kormányhivatalnak. A Szigligeti Közös Hivatal
segítségével, elég ütemesen, sikerült mindent elküldeni, meglátjuk majd mi lesz a vége.
A meghívóban két napirendi pontot szerepeltetünk, az egyik a falugondnoki pályázatok
elbírálása, a másik pedig vegyes ügyek keretében, Illés Lászlónak az ügye, kérésének az
elbírálása, elfogadása vagy elvetése. Napirendekkel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése?
Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm
szépen. A testület egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
2.

A falugondnoki pályázatok elbírálása
Vegyes ügyek
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1. A falugondnoki pályázatok elbírálása
Tóth János Zoltán polgármester: Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy a falugondnoki
pályázat határidejére 5 pályázat érkezett be. Ezekről tudtok, mert az ülést megelőzően
betekintési lehetőséget kaptatok a pályázatokba. Két pályázat a kiírásnak egyáltalán nem felelt
meg, azokkal nem kell, hogy foglalkozzunk, az egyik Fazekas András tapolcai lakos, és van
egy budapesti hölgy, Majer Katalin, aki csak elektronikusan adta be a pályázatát és hiányosan,
tehát azt sem lehet elfogadni, tárgyalni sem kell. Érvényes pályázatot adott be, Czanka
Ferencné hegymagasi lakos, Szántó István György nemesgulácsi lakos, valamint Szokoli
Gergely sümegi lakos. Ezek a pályázatok a kiírt feltételnek megfelelnek. A pályázati kiírásban
szerepel, hogy előnyt jelent a helybeli lakás, ezt szeretnénk figyelembe venni, és érvényesíteni
is. Czanka Ferencné itt született, nagy helyismerettel rendelkezik, az idősekkel is jó
kapcsolatot ápol és elsőként az ő pályázatának az elbírálását, és egyben elfogadását javaslom.
A többit addig nem ismertetem, mert ha elfogadjuk a Czankánét, a többivel nem kell
foglalkoznunk. Látni láttátok, ismerni ismeritek. Kérdezem, hogy Czanka Ferencné
pályázatával kapcsolatosan van-e észrevétel, egyetértés?
Varga József képviselő: Szeretnék pár szót mondani. Igaz, hogy ismerjük az Ildikót
mindannyian, elég régóta, de itt volt az István, meghallgattuk, én szerettem volna, ha az Ildikó
is elmondja az elképzéseit, attól függetlenül, hogy ismerjük, tudjuk mivel foglalkozott eddig,
amit nagyon jól csinált, ezt is biztos jól fogja csinálni. Ha valaki valamit elvállal, elmondja
azért, hogy milyen elképzelése van.
Tóth János Zoltán polgármester: Egyéb észrevétel?
Kiss Józsefné képviselő: Igazad van Jóska teljes mértékben, de a pályázati kiírást biztos
elolvasta. Abban azért elég széleskörűen le van írva, hogy mire vállalkozik.
Tóth János Zoltán polgármester: Ezt akartam mondani, köszönöm, hogy mondtad, csak
vártam, hogy van-e más hozzászólás. Mindjárt fogok rá válaszolni. Itt nem ígéreteket kell
tenni, határozott követelmények vannak leírva, aminek meg kell felelni. Ez a pályázati
kiírásban is szerepel, tudott tájékozódni, ha akart, mert Interneten a falugondnoki
tevékenységgel kapcsolatosan azért nagyon sok példa van. Igazad van bizonyos értelemben,
de én azt is elmondom és te is tudod, hogy Ildikót csak kényelmetlen helyzetbe hoznánk, ha
most megkérdeznénk tőle, hisz ő is azt várja, hogy mi mondjuk el neki, hogy mit várunk, mit
szeretnénk, tehát ő nyitott, és azt várja, hogy minden segítséget adjunk meg ahhoz, hogy jól el
tudja látni a feladatot. Különösebb egyéb nagy elképzelése egyelőre, ahogy én beszéltem vele,
nincs.
Varga József képviselő: Én nem vitázok azzal, hogy nem tudja ellátni, mert tudom, hogy
milyen, biztos, hogy el tudja látni, szóval, mindegyikőnk tudja, hogy amit eddig csinált, azt is
jól csinálta, ez gyakorlatilag majdnem ugyanaz a feladat. Elég sokkal kibővítve, de majdnem
ugyanaz a feladat, más gépkocsival, biztos, hogy el tudja látni, nem is vitatom. Csak egyet
meghívtunk, aki még jelentkezett, vagy akinek nagyobb az esélye azt is meghívhattuk volna.
Ezt akartam ezzel mondani.
Tóth János Zoltán polgármester: Természetesen meghívhattuk volna még a harmadikat is
Sümegről, de teljesen felesleges lett volna idefárasztani, amikor tudjuk, hogy Sümegről ez a
feladat nem látható el, semmiképpen nem tudtuk volna kinevezni. Volt két olyan jelölt, akikre
azt mondtuk előzetesen, hogy elvileg megfelel, mert Nemesgulácsról még kocsival át lehet
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járni, el lehet végezni és van egy helyi lakos. Elismerem Jóska, hogy idehívhattuk volna.
Köszönöm szépen az észrevételt. Van-e más észrevétel?
Aki egyetért azzal, hogy Czanka Ferencné, Ildikónak a pályázatát fogadjuk el, illetve őt
választjuk meg Hegymagas Község falugondnokának, az kérem, kézfeltartással szíveskedjen
megszavazni. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk. Január 1-től Czanka Ferencné a
falugondnok. Ha véletlenül nem kapjuk meg a falugondnoki működési engedélyt, akkor is
alkalmazni fogjuk január 1-től. Akkor még hivatalosan nem falugondnok, hanem ugyanazt a
munkát végezheti, amikor megjön a határozat, hogy megkaptuk ezt a feladatellátást, onnantól
kezdve természetesen… Köszönöm szépen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
100/2015. (XII. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kinevezi Czanka Ferencnét a falugondnoki állás betöltésére
2016. január 1. napjától, határozatlan időre, teljes munkaidőben,
heti 40 órában.
Az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
A munkakörre vonatkozó iránymutatásokat a munkaköri leírás
tartalmazza.
Megbízza a jegyzőt, hogy a kinevező okirat elkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Lutár Mária jegyző
1. Vegyes ügyek
Illés László ügye
Tóth János Zoltán polgármester: Az ülés előtt tájékoztatás képen megkaptátok írásban,
mindenki olvashatta miről van szó. Amiben döntenünk kell, azt szó szerint szeretném
felolvasni. Nagyon röviden csak annyit, hogy Illés Lászlót az előző polgármester feljelentette,
okirat hamisítás címén. Illés László azt az összeget, amit ő felvett az időszakában
költségtérítésként és úti elszámolásként, azt visszafizette. Mivel a bíróság megállapította,
hogy csalás vétsége nem állt fenn, illetve azt is, hogy a pénznek egy része jogosan, illetve
lehet, hogy az egész jogosan járt volna neki, a következő javaslatot terjesztem a tisztelt
képviselő-testület elé. Mivel az eredeti beadott útiköltség elszámolások a Törvényszék
megállapítása szerint a valóságnak nem felelnek meg, a ténylegesen az önkormányzat
érdekében megtett km utólagosan már nem, vagy hitelt érdemlően már nem igazolható, ezért
visszamenőleges havi költségátalány megállapítását javaslom a testületnek, és annak alapján
kiszámított összeg visszafizetésének az elfogadását kérem. Az 1994. évi LXIV. törvény 18. §
(2) bekezdése a következőt mondja, a költségátalány mértéke a képviselő-testület döntése
alapján a polgármester illetménye illetve tiszteletdíjának 20-30%-ának megfelelő összeg. Illés
László tiszteletdíja 150 ezer forint volt, én azt ajánlom, azt teszem fel javaslatra nektek, hogy
ne a 20%-ot, ne a 30%-ot, hanem az átlag százalékot hagyjuk jóvá ebben az esetben, vagyis
25% jóváhagyását javaslom, az havi 37.500 Ft-ot jelent költségtérítésként. Illés László

3

összesen 43 hónapra adott be útiköltség elszámolást, vagyis ebben az esetben, 43-szor 37.500
Ft-nak a visszafizetését kezdeményezem, ami 1.612.500 Ft. Valamivel kevesebb, mint amit ő
befizetett. A fentiek alapján az 1.612.500 forint visszafizetését javaslom. Amennyiben a
képviselő testület az indítványt elfogadja, felkérem Gerencsér Mihály ügyvédurat, a kifizetés
jogszerűségének átvizsgálására, annak indokolására, illetve Illés Lászlóval a megállapodás
megkötésére, vagyis a kifizetésre, csak az ügyvéd által megkötött megállapodást követően
kerülhet sor. Ennyit javaslok én nektek elfogadásra. Van kérdés, akkor tegyétek meg.
Kiss Józsefné képviselő: Végül is már megbeszéltük, átolvastuk. A 20%-ot mindenhogyan
felvehette volna. Ha ad a testület, ha nem. Ha megszavazza, ha nem.
Tóth János Zoltán polgármester: Igen, a rendelet értelmében 20%-ot, átmenetileg az igaz,
de felvehetett volna akkor is, ha a képviselő-testület nem szavazza meg. Tekintettel arra, hogy
ismerjük Lacit, a munkáját alapvetően rendesen végezte, alapvetően becsületesen végzi itt a
munkáját most is, közéletben tevékenykedik, mindezek ismeretében, nem büntetett előéletű,
tulajdonképpen jóhiszeműen járt el, azoknak az úti elszámolásoknak az elkészítésekor is,
hiszen bizonyos értelemben gyakorlat volt. Feljelentés áldozata lett, én azért javasolom, hogy
ezzel a lehetőséggel próbáljunk meg élni. Ha nincs hozzászólás, akkor megkérdezem ki az,
aki az előbb beterjesztett javaslatomat elfogadja? Aki igennel szavaz, az kézfeltartással
jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadva.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
101/2015. (XII. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Illés
László volt polgármester útiköltség elszámolása ügyében az
alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület Illés László 2006 – 2010 években ellátott
polgármesteri tisztségének idejére az akkor hatályos 1994. évi
LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján megállapítható
költségátalányt alapul véve 1.612.500 Ft visszafizetésére tesz
javaslatot.
Felkéri a polgármestert, bízza meg Gerencsér Mihály ügyvédet,
a kifizetés jogszerűségének átvizsgálására, annak indokolására,
illetve Illés Lászlóval a megállapodás megkötésére.
Határidő: 2016. január 30.
Felelős: Tóth János Zoltán Polgármester

Gulácsi plébánia tetőfelújítása
Tóth János Zoltán polgármester: Beszéltünk már róla Kozma Bognár Lászlóval, hogy
szeretne egy felvetést tenni, a vegyes ügyek keretében légy szíves tedd meg ezt.
Kozma Bognár László képviselő: Mint, egyházközségi képviselő, azzal a kéréssel fordulok a
képviselő-testülethez, hogy a Gulácson lévő, közös plébániának a tetőfelújítása véget ért, csak
a püspökségtől kapott 3 millió Ft-ból nem jött ki ez a tetőfelújítás. Közben merültek fel
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gondok, több szarufa cserére szorult, meg anyagok cseréje, ami megemelte jelentősen ezt a
beruházást, és arra kérem a képviselő-testületet, hogy egy összeget szavazzunk meg a
plébánia tetőfelújítására.
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az itt működő
egyházközség működésének a támogatása nem áll távol tőlünk, ha lehetőségünk van rá,
szívesen megtesszük. Én arra kérem majd Lutár Mária jegyzőt, hogy legyen kedves megnézni
milyen feltételekkel, hogyan tudunk ennek a kérésnek eleget tenni. Amennyiben erre jogi
lehetőségünk van, akkor én azt javaslom, hogy egy 100 ezer forintot erre a célra szavazzunk
meg. Amennyiben lehetőség van, egyetért a képviselő-testület azzal, hogy 100.000 forintot
erre a célja átutaljunk. Tehát mi szívesen támogatjuk, amennyiben a jogi lehetőségie adottak.
Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen. Egyhangúlag
elfogadva.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi
102/2015. (XII. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemesgulácsi plébánia épület tetőfelújítási munkáit az általános
tartalék terhére 100.000 Ft-tal támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás összegének
átutalásáról gondoskodjon, a 2015 évi költségvetés módosítására
vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Tóth János Zoltán polgármester: Ünnepélyesen szeretném bejelenteni, hogy mint
képviselő-testület, a mai nappal, az ez évi munkánkat befejeztük és elvégeztük. Nagyon
szépen megköszönöm a testületnek a tevékenységét, a munkáját, mindenkinek kellemes
karácsonyi ünnepeket és eredményes boldog új évet kívánok, legalább olyan eredményeset az
önkormányzati munkában, mint az idei volt, és ezzel a mai testületi ülésünket bezárom.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 15.25 órakor bezárta.
Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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