Képviselő-testület
Hegymagas

J e g y z ő k ö n y v
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 16-án
17.00 órai kezdettel tartott 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
Illésné Szántai Ágnes pénzügyi ügyintéző
Lakosság részéről:
2 fő
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait,
jegyzőnőt, Illésné Szántai Ágnest és az érdeklődőket a nyilvános testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az
ülésről hangfelvétel készül. Javasolom a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását.
Napirendi pontokkal kapcsolatban kérdezem van-e valami észrevétel? 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.
3.
4.
5.

Hegymagas Község Önkormányzata 2016 évi költségvetési rendeletének megalkotása
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2016 évi közbeszerzési terv meghatározása
Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozatainak leadásáról
Vegyes ügyek
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1.

Hegymagas Község Önkormányzata
megalkotása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

2016

évi

költségvetési

rendeletének

Tóth János Zoltán polgármester: Bőséges anyagot kaptatok, köszönjük szépen ezt a teljes,
korrekt, alapos munkát, amit kaptunk a pénzügytől. Úgy gondolom, hogy megbeszéltük azért
a költségvetést, kértem, hogy akinek van véleménye, azt előtte adjátok be, illetve meg is
beszéltük nagyjából, hogy mi az elképzelésünk. Szeretném kiemelni, hogy ez nem kőbevésett
dolog, adott esetben, ha szükséges a testület tud módosítani menet közben is. Akinek kérdése,
észrevétel, hozzászólása van, az kérem, szíveskedjen megtenni.
Kiss Józsefné képviselő: A bevételeknél a Széchenyi utca bérleti díja mennyi, mert nem
állapítottunk meg arra a házra semmit, én úgy emlékszem rá. Ma is 1800 Ft-ért adjuk ki? Arra
nem találtam semmit. Aztán a Széchenyi utcánál az 50 ezer forint, az gondolom a vízdíj miatt
lett a kiadásnál ennyi, a faluháznál viszont ténylegesen lecsökkentek a költségek, a bevételt
teljes mértékben kihúztuk, de a bevételnél meg 300 ezer forint szerepel, akkor ez nem a
faluház, hanem Széchenyi utca lesz?
Illésné Szántai Ágnes: Ez a faluház bérleti díja a bevételnél.
Lutár Mária jegyző: A faluház dologi kiadásai között szereplő bérleti díj tétel van kihúzva,
ott az elmúlt évben a bérleti díjból az egyházközség részére átadandó díjat terveztük. 2016
évben erre nem terveztünk előirányzatot, azért van kihúzva.
Kiss Józsefné képviselő: Az önkormányzat dologi kiadásoknál 200.000 forint van gázra.
Ennyi pénzből tudnánk venni aprítékot is nem?
Lutár Mária jegyző: Gázra is kell tervezni, mert, mert az aprítékkal enyhébb időben nem
gazdaságos a fűtés.
Kiss Józsefné képviselő: Azért tettem magamnak kérdőjelet, mert 2015 évben, igaz, hogy azt
nem néztem meg, de itt nincsen semmi előirányzat.
Illésné Szántai Ágnes: Bocsánat, itt azért nincsen, mert az előző évben az önkormányzati
épületek költségei összevontan szerepeltek, de a tervezésnél most szétszedtem, hogy látható
legyen külön külön a faluház, az önkormányzat hivatali épülete, a kultúrház, a sportöltöző és a
volt posta épület. A 2015 évi terv adatokat azonban nem tudtam így megbontani az a
faluháznál egy összegben szerepel.
Kiss Józsefné képviselő: Személyi juttatások, a polgármester úrnak a tiszteletdíjához,
mindenki tiszteletdíjához, itt megint el vagyok maradva. Szeretném megkérdezni, hogy a 30%
az most már törvény vagy nem törvény.
Lutár Mária jegyző: Nem módosult a jogszabály, nem is terjesztették be.
Kiss Józsefné képviselő: Láttam, hogy van jutalom, 325 ezer forint, ez gondolom az volt,
hogy az útiköltségedet nem használtad fel.
Tóth János Zoltán polgármester: Nem használtam belőle semmit.
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Illésné Szántai Ágnes: A 325 ezer Ft jutalomban szerepel a 2015 évi, ami decemberben lett
kifizetve, ezért áthúzódik a könyvelése erre az évre.
Kiss Józsefné képviselő: Polgárőrségnél tettem magamnak még egy jelet, hogy valaki itt azt
mondta, hogy nincs polgárőrség.
Varga József képviselő: Elméletileg van, gyakorlatilag nincs.
Kiss Józsefné képviselő: Mert tervezve van támogatás.
Tóth János Zoltán polgármester: Polgárőrség úgy van, hogy Szigligeten van polgárőrség és
ahhoz csatlakozott Hegymagas, közösen van velük. Egy bejelentett egyesület létezik, én,
ahogy látom, nincs nagy működés a polgárőrség keretében. Ezen lehetne gondolkodni, hogy
kell-e nekünk külön polgárőrség vagy jól van ez, így ahogy van.
Kiss Józsefné képviselő: A zöldterület kezelésnél is megbontottad szerintem. A
közművelődésnél a 100 ezer forint munkába járás költsége nem kell.
Illésné Szántai Ágnes: Akkor még nem tudtam, hogy mi lesz.
Kiss Józsefné képviselő: Karbantartási költségekre viszont kellene valamennyit betervezni.
Illésné Szántai Ágnes: A faluháznál, az önkormányzatnál, a kultúrháznál mindenhol
terveztem karbantartásra is.
Kiss Józsefné képviselő: Rendelet tervezetben a 7. § (3) és (4) bekezdésben szereplő
hivatkozás nem jó, az helyesen a (2) bekezdés.
Viszont a tavalyiban, elővettem, hogy ott Varga József azt javasolta, hogy „a képviselőtestület a hegymagasi állandó lakosok valamint az ingatlannal rendelkezők részére…” adjon
kedvezményt, ez nincs bent, Gyurka Miklósné azt javasolta, „hogy temetés, jótékonysági
rendezvény és helyi civil szervezetek rendezvényei esetén legyenek meg a kedvezmények”,
ez nem szerepel a tervezetben, ezt tavaly kérték a képviselők.
Tóth János Zoltán polgármester: Meg is adtuk ezt mindig.
Lutár Mária jegyző: Javítjuk, úgy szerepeljen, ahogy a gyakorlatban van.
Kiss Józsefné képviselő: Tiszteletdíjnál kevésnek találom a 78 ezer forintot, hogyha a 30%os emelés nem lesz.
Tóth János Zoltán polgármester: Ha már felvetettétek, had mondjak annyit, hogy én ebből
nem fogok ügyet csinálni. Az viszont kimondottan bosszant, hogy Sallee Barbara kapott, havi
165 ezer forintot, és annyit kárt okozott ennek a községnek, ez így bosszant engem.
Kiss Józsefné képviselő: Mindenkinek van jutalom tervezve, de a falugondnoknak nincs.
Úgy gondoljuk, hogy az idén a továbbképzése meg az egyéb költség miatt nem jut rá.
Tóth János Zoltán polgármester: Nem biztos, hogy egy kezdő munkaerőnek rögtön
jutalmat kell tervezni, és ha úgy gondoljuk, hogy jól dolgozik, akkor lesz annyi
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pénzmaradványunk, hogyha javasoljátok biztos meg tudjuk oldani. Én egyetértek, hogy nem
terveztük.
Kiss Józsefné képviselő: Akkor ki kell venni a könyvtári szolgáltatásnál is.
Lutár Mária jegyző: Hogyha bent marad a költségvetésben, de a képviselő-testület nem dönt
úgy, hogy jutalmat ad, akkor ott marad.
Varga József képviselő: Egy olyan kérdésem lenne először az Illésné Szántai Ágneshez,
hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatás miért lett ennyivel több?
Illésné Szántai Ágnes: Állami támogatás, hozzájött a falugondnoki szolgálat és a szünidei
étkeztetés.
Varga József képviselő: Hó tolásnál idén költöttünk el ennyit? Kataszter nyilvántartásnál mi
szerepel?
Illésné Szántai Ágnes: Hótolásra 2016 évben még nem költöttünk. Az önkormányzat
vagyonának nyilvántartására szolgál a vagyonkataszter, annak negyedéves karbantartására
terveztünk díjat.
Varga József képviselő: Ravatalozóra tervezési díjra 400 ezer forint van tervezve, én ezt úgy
gondoltam, hogy az épület formája nem lesz megbontva, csak az előtere lesz megnövelve.
Ahhoz kell nekünk tervet csinálni, hogyha nyitott előtér lesz?
Tóth János Zoltán polgármester: Annyit had mondjak hozzá, hogy bármit csinálunk, ha
nem is engedélyezett tervet, de tervet mindenképp csináltatni kell. A terepet is rendezni
kellene ott. Ez nem azt jelenti, hogy a megtervezett 400 ezer forintot el is kell költeni. Illetve
nézted, hogy nincsen betervezve a térkép, amire kötelezve vagyunk, ebből az összegből
átteszünk oda. Én is úgy gondolom, hogy nem kell engedélyeztetett tervet készíteni, de
építésszel meg kell terveztetni.
Varga József képviselő: Lakásfenntartási támogatásoknál, rendszeres szociális segélynél,
átmeneti segélynél nincs betervezve semmi.
Lutár Mária jegyző: Azok az ellátási formák megszűntek, azért nincs előirányzat tervezve.
Varga József képviselő: Közművelődés és könyvtár tevékenységnél nekem egy olyan
javaslatom lenne, hogy egy bizonyos összeget be kellene tervezni, hogy ne kelljen a
könyvtárosnak mindig kéregetni.
Tóth János Zoltán polgármester: Egyben kezeljük. Egy a személy is, egy a feladat is, ezt ne
bontsuk most külön könyvtárra. Én szerintem rendezvényekre tettünk be, az eddig se okozott
gondot, ha valamit venni kellett.
Varga József képviselő: A zöldterület kezelésnél nem tudom, hogy mit takar az a költség,
hogy a Fenyősi park 36 ezer forint.
Tóth János Zoltán polgármester: Erről beszéltünk, hogy játszóteret építünk ott, kialakítunk
egy közösségi teret. Én erre gondoltam. Benne van a rendezési tervben. Én úgy látom, hogy a
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6 telek az meglesz, az több mint 6 millió forint. Erre a bevételre számíthatunk, ha nem, akkor
meg visszavesszünk a kiadásokat is. Ebben az évben is takarékos gazdálkodást fogunk
folytatni, és amire nem kell nem adunk ki pénzt. Én ezt a 6 millió forintos bevételt reálisnak
látom most.
Gyurka Miklósné képviselő: A rendezvényeknél beterveztünk 600 ezer forintot és csak a
Szent György hegyi napok vannak beírva, és a többi rendezvény? Ez fedezni fogja?
Tóth János Zoltán polgármester: Ez általában a rendezvényekre szól. A rendezvény tervet a
következő testületi ülésen idehozzuk, és akkor már meg lehet bontani.
Kiss Józsefné képviselő: Rendezvénynek terveztünk bevételt is. Milyen bevétel van belőle?
Tóth János Zoltán polgármester: Szent György hegyi napoknak elég komoly bevétele van.
Jóskának volt egy határozat felvetése, a többit megbeszéltük.
Tóth János Zoltán polgármester: Az önkormányzati referens bére két részből áll most. Két
munkaszerződést kellett kötni, majd ezen lehet, hogy korrigálunk. Egy feladatkör, egy
munkaszerződés. Elvesztettük volna a könyvtári támogatást, azért van megbontva 2*4 órásra.
Jóska akkor a te felvetésed feltegyem szavazásra? Azt tudni kell, hogy a játszótérnek elég
komoly karbantartási költsége van, hivatalosan hetenként kellene ellenőrizni a játékokat és
naplózni. Megnéztük, több gyerek lakik itt, mint az alsó részen, én nem javaslom egyelőre,
hogy két játszóteret csináljunk itt, idővel majd ki lehet alakítani. Aki úgy gondolja, hogy egy
udvari játékot tegyenek a Fenyősi térre, az kérem, kézfeltartással szavazza meg.
2 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 1 tartózkodás. Javaslatot nem fogadta el a testület.
10/2016. (II. 16.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Fenyősi térre 1 db udvari játék elhelyezésére vonatkozó
javaslatot nem fogadta el.
Tóth János Zoltán polgármester: Amennyiben több kérdés hozzászólás nincs, felteszem
szavazásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az adósságot keletkeztető
ügyletekkel kapcsolatban. Kérem, hogy aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm szépen. Egyhangúlag a testület elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
11/2016. (II. 16.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettsége a 2015 évet követő három évre nincs.
5

Tóth János Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki a költségvetést, ezekkel a megbeszélt
dolgokkal együtt, el tudja fogadni, az kérem, kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen.
Egyhangúlag a testület elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás, ellenszavazat nélkül megalkotta a az
alábbi
1/2016. (II. 23.)
rendeletet
a 2016. évi költségvetésről

2.

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Tóth János Zoltán polgármester: SZMSZ módosításáról van szó. A gyermekétkeztetés
kódja nem szerepelt a Szervezet és Működési Szabályzat a mellékletében, ezt oda fel kell
venni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag
elfogadtuk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
2/2016. (II. 23.)
rendeletet
Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3.

2016 évi közbeszerzési terv meghatározása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Tóth János Zoltán polgármester: Kötelezően előírt napirendi pont, amit meg kell tárgyalni,
2016 évi közbeszerzési terv meghatározása. A mi esetünkben nincs olyan fejlesztés, amely
közbeszerzés köteles. Észrevétel valakinek? Nincs. Aki elfogadja, tudomásul veszi, hogy nem
kell nekünk ténylegesen ilyen tervet készítenünk, az kérem, szavazzon. Köszönöm.
Egyhangúlag elfogadtuk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
12/2016. (II. 16.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a
2016. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket
figyelembe véve - megállapítja, hogy 2016. évi éves
közbeszerzési terve nemleges.
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4.

Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozatainak leadásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Tóth János Zoltán polgármester: Képviselők vagyonnyilatkozatainak leadott tájékoztató.
Előadója Kiss Józsefné, Marika van-e észrevételed?
Kiss Józsefné képviselő: Nincs. Mindenki leadta határidőben.
Tóth János Zoltán polgármester: Aki elfogadja, tudomásul veszi. Köszönöm szépen.
Egyhangúlag elfogadva.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
13/2016. (II. 16.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját az önkormányzati
képviselők
vagyonnyilatkozatának
határidőben
történő
leadásáról elfogadta.
5.

Vegyes ügyek

Tóth János Zoltán polgármester: Van-e valakinek vegyes ügyekkel kapcsolatosan
felvetése?
Kozma-Bognár László képviselő: Egy kérdésem lenne. A falugondnok pénteken a
gyerekeket, nem hozhatja haza Tapolcáról vagy más elképzelés van? Ildi azt mondta, azért
nem hozza haza őket, mert minden ugyanúgy működik, mint a Jóska idejében. Pénteken
csúsztatja le a túlóráit, és előbb elmegy haza. Erre nem lehetne más megoldást találni, hogy
máskor csúsztassa le?
Tóth János Zoltán polgármester: Azt mondtuk, hogy egyelőre ugyanazt vegyük át a
gyerekszállítás területén, azt a szolgáltatást, amit eddig biztosítottunk több éven keresztül.
Gyerekszállítás eddig is így volt biztosítva és a munkaidő az Ildinek azért mindig túlcsúszik a
8 órán, azért mondtuk, hogy akkor maradjon így. Lehet rajta módosítani, én azt mondom,
hogy eddig is túlságosan kiszolgáljuk ezt a gyerekszállítást, én majd szeretném ezt idehozni,
alapvetően a gyerekek iskolába és óvodába szállítása az arra van kitalálva, ahol a közösségi
járművekkel nem megoldható. Itt, perpillanat Tapolcáról Szigligetre is ragyogóan be lehet
járni, meg Tapolcára is be lehet járni, és vissza lehet hozni a gyerekeket. A falugondnoknak
nemcsak ez a feladata. Nagyon sok hely van a járásban, ahol a gyerekszállítást egyáltalán nem
végzi a falugondnok. Ezt a péntekit, ha úgy gondoljátok, akkor meg lehet oldani, máskor
adjuk ki a 8 óra feletti időt, másképp osztjuk be a munkaidőt, én megmondom őszintén, nem
akarom. Ha van indokod erre, hogy miért.
Kozma-Bognár László képviselő: Indokom nekem nincs igazából. Lakosok érdeke,
konkrétan, akit érint a dolog. Eddig is az volt a probléma, Józsi idejében is, hogy nem ment el
délután a gyerekekért, nem hozta el őket, pont a csúsztatások miatt. Át lehetne gondolni, hogy
kell-e 7 órakor indulni ennek az autónak, nem-e tudna fél 8-kor indulni. Akkor beér az
óvodásokkal.
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Tóth János Zoltán polgármester: Akkor Szigligetre mikor viszi le a gyerekeket?
Kozma-Bognár László képviselő: Vagy más. Napközben kiadni ezeket az időket.
Tóth János Zoltán polgármester: Én azt kérném tőletek, hogy ezt a témát, külön tűzzük
napirendre. Ezt nézzük meg, gondoljuk át, hogy hosszútávon ezt, hogy szeretnénk végezni.
Köszönöm szépen a részvételt, köszönöm az érdeklődőknek is.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.20 órakor bezárta.
Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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