Képviselő-testület
Hegymagas
J e g y z ő k ö n y v
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 16-án
17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásról.
Ülés helye: Faluház (Hegymagas, József Attila 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
Lakosság részéről jelen van: 10 fő.
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelt hölgyek, tisztelt urak! Tisztelt Hallgatóság!
Kedves Hegymagasiak! Megint eltelt egy év, a testületnek számot kell adni a végzett
munkáról. Azt hiszem, nyugodtan állhatunk itt a község lakói előtt. A képviselő-testület
fegyelmezetten végezte munkáját, a szükséges üléseket rendben, megfelelően előkészítve
megtartottuk. A képviselők minden ülésén szinte hiánytalanul részt vettek. Jó a
munkakapcsolat egymás között, az alpolgármesterrel jól együtt tudunk dolgozni. Jó a
kapcsolat a két működő civil szervezettel: az alapítvánnyal és az egyházközséggel. Köszönöm
munkájukat. A munkánk a honlapon kísérhető volt, minden jelentős dologról ott értesülhettek.
Feltörték, jelenleg azért nem működik. Az önkormányzatnak 4 saját dolgozója van, akiket
költségvetésünkből fizettünk: Kovács Tímea, Czanka Ferenc, Széll Józsefné, illetve 8
hónapra szerződéssel foglalkoztattuk Falati Mihályt. Közmunkán alkalmaztunk 3 főt, ezt a
kiadást az állam fedezte.
A falugondnoki szolgálatot 2016. január 1-jével hoztuk létre, évi 2,5 millió Ft állami
támogatásból működtetjük. A szolgálat részére vettünk egy buszt, ezzel növekedett a község
vagyona. A falugondnokot pályázat alapján választottuk ki mind a két alkalommal. Első
falugondnokunk Czanka Ferencné, munkáját tisztességesen ellátta, szerződését saját kérésére,
közös megegyezéssel bontottuk fel. Ezt követően pályázat alapján Széll Józsefnét
alkalmazzuk, munkáját lelkiismeretesen végzi. Senki ne foglalkozzon azzal, akit nem érint,
hogy a gondnok kit szállít és kit nem, amennyiben valakinek gondja van, nekem szóljon, a
munkáltatója én vagyok. Czanka Ferenc nélkülözhetetlen dolgozója a falunak. Kovács Tímea
február 15-től végzi a könyvtárosi, művelődésszervezői és adminisztrációs feladatokat. Hamar
belejött munkájába, jól végzi a feladatát, munkájáról a jól sikerült rendezvények is
árulkodnak. Húsvéti készülődés a gyerekekkel, kézműves foglalkozás és 106 nyusziból
kiállítás, anyák napján ajándékkészítés és szép műsor volt. Ekkor rendeztük meg a falvédő és
csipke kiállítást. A nyáron volt mesevetélkedő, raposkai kirándulás, olvasótábor.
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A Lőrinc napi búcsúra a gyerekek kézműves foglalkozással készültek, a halászléfőző
versenyen 8 csapat indult, a zsűrizés Mezőssy Tamás vezetésével történt. A szépen
összeállított kulturális műsort a Csili buli zenekarral szervezett bál követte. Jól sikerült,
hangulatos volt a szüreti felvonulás. Felvetődött, a jövőben Raposkával közösen kellene
tartani, ezen még gondolkozunk.
A gyermekeknek az őszi foglalkozások során képek szerkesztése, sütőtökös keksz készítése,
tökből csapolt narancslé, csuhé készítést szerveztünk. Márton napi rendezvény, több mint 60an voltunk: a főzőknek, szervezőknek, díszítőknek hatalmas köszönet.
Folyamatban van a rendezési terv készítése, remélem, a vége felé járunk, igazi nehézsége a
hatóságokkal való egyeztetés jelenti.
Beruházások, javítások, karbantartások: Vettünk egy damilos fűkaszát, hosszú nyelű
láncfűrészt, kompresszort, nagy nyomású mosót és több kézi szerszámot.
Eladtunk két telket. Bővítettük és javítottuk a játszóteret. Elkészült a buszváró, szépen
térburkolt fogadóval. A kultúrház kezd kulturált lenni, kívül kifestettük, bejárathoz híd és
járda készült, az előtér ki van lambériázva és fogasokat tettünk ki, a konyhát megbővítettük,
mellette raktár is van, a hátsó ajtókon függöny. A faluházat leparkettáztattuk, a bástyát
elbontottuk, tavasszal szeretnénk tovább folytatni a parkosítást. A konyhát rendbe kellene
tenni, a külsejét lefesteni. A hivatalban kicseréltük a nyílászárókat, a tanácstermet
leparkettáztattuk, minden helyiség ki lett festve. A Széchenyi utca 17-nél befejeztük a
felújítást, új bejárati ajtót kellett tenni, előteret, tetőt kijavítottuk, a védőnőnek bérbe adtuk.
Az udvart kitakarítottuk, rendbetettük, toló lappal eltoltuk. A Széll Gáborféle ház felújítása
elkezdődött. Tájházat szeretnénk ott berendezni, de lakható hátsó szobát is szeretnék, amit ki
lehet adni.
A ravatalozó bővítési terve engedélyezése rendben, várom az árajánlatokat és megkezdjük a
munkát. Előtte a teret feltöltjük, hogy a gyásznép, koporsó tető alatt legyen, előtte a fák alatt
kényelmes hely lesz. A Lengyel kápolna előtt és a falu központban a két keresztet nagyon
szép kovácsoltvassal körbekerítettük, ezzel szebb, rendezettebb lett a környéke.
Útjavításokat, kátyúzást az egész hegyen elvégeztük 20 tonna hidegaszfaltot dolgoztunk be
házilag. A vis maior keretből 8 millió Ft értékben több utat felújítottunk. A kisapáti utat
egyszer aszfalttal, kétszer zúzalékkal kijavítottuk.
Saját erőből megépítetünk két tárolót a traktornak illetve a tüzelőnek. A faluban az árkot
kétszer kitisztíttattuk, a padkát is sikerült rendbe tenni. Elképzelés a padkát a Kossuth úttól a
buszváróig leburkoltatjuk, az úttesttől szegéllyel elhatároljuk, azon kényelmesen lehet sétálni.
Nem járda lesz, de járni lehet rajta. A Szászi Endre feletti árok be volt temetve, azt kiásattuk.
Az alapítványunk újra működik, a kuratórium elnöke Énekesné György Zsuzsanna, aki
nagyon lelkesen fogott hozzá a munkához. Nyári esték során hat színvonalas program volt. A
kultúrházban folyamatosan kiállítások voltak, ezek szervezői, akiknek köszönöm munkájukat:
Ságiné Ildikó, Takács Attiláné Zsuzsa, Gyurka Miklósné, Zacher Éva.
Virágosítás két alkalommal végzett társadalmi munkában elkészült, köszönet érte
mindenkinek, a közmunkások pedig folyamatosan rendben tartották. Idegenek dicsérik, hogy
szép, rendezett lett a falu, szép a buszmegálló, a helybeliektől elsősorban kritikát kapunk. Az
sem baj, ha jó szándékú. A kultúrház mellett rózsasort ültettünk végig, bízom benne jövőre
már szép lesz.
Szociális támogatásokra is igyekeztünk hangsúlyt fektetni. Ilyen támogatások voltak az
iskolakezdési támogatás, a buszbérletek a megvétele, szociális tűzifa biztosítása, illetve aki
igényelt annak települési segélyt állapítottunk meg. Tervezünk még ebben az évben
támogatásokat, szeretnénk a szülési és temetési támogatásokat lényegesen megemelni.
Gazdálkodásunkat tekintve anyagilag rendben vagyunk, kiadásainkat mindenkor tudtuk
fedezni. A beruházásokat, amiket elindítottunk bízom benne, hogy be is tudjuk fejezni. A
buszmegállóhoz nincsen kivezető út, nincsen járda. Közös elhatározással úgy döntöttünk,
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hogy az útpadkát 1.20 méter szélességben leburkoltatjuk a Szigligeti útnak a hegy felé eső
részénél. Nem járda lesz hivatalosan, de járdaként használható. Az úttestől szegéllyel el lesz
választva. Az árkot szépen rendbe hozzuk, ott is, ahol nem volt, és egy gyalogos közlekedésre
alkalmas útszakaszt fogunk ott megépíteni.
Természetesen a jelen lévőket is nagyon szívesen meghallgatjuk, bármit felvet vagy el
szeretne mondani.
Dr. Naetar-Bakcsi Ildikó: A kerékpár útról szerettem volna érdeklődni, mivel nyáron
nagyon sokat járunk biciklivel. Hallottam róla, hogy megbeszélések voltak ezzel
kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy most ez nem nagyon megy előre, van egy olyan javaslatunk,
hogy a közlekedés felügyeletet kellene megkérni arra, hogy tegyenek ki egy
sebességkorlátozó táblát. Ugyanis amikor megyünk le a Hegymagasi úton, ott jönnek az autók
két sávban a bicikliseknek és a gyalogosoknak sincsen helye. Akkor még rám dudálnak, hogy
menjek már arrébb, nem tudom én hova! Az lenne a kérésünk, hogy nem lehetne-e egyrészt
egy sebesség korlátozó táblát kérni, illetve nem lehetne kérni egy olyan táblát, melyből
kiderül, hogy ott biciklisek és gyalogosok is jogosan járnak, ott a helyük. Szeretnénk kérni,
egy levél megfogalmazását a közlekedés felügyelet felé, szerintem ez mindenkinek a
biztonságát szolgálná.
Tóth János Zoltán polgármester: Jogos felvetés, ez nem csak itt probléma. A Balatoni
kerékpárút rá van vezetve a Káli- medencén keresztül haladó útra. Ott száguldoznak az autók,
miközben mennek a kerékpárosok. A sebesség korlátozás biztos, hogy hatástalan. Viszont ez
a tábla kihelyezés, hogy ott kerékpárosok illetve gyalogosok is közlekednek, ezt
megpróbáljuk, az illetékesekkel felvesszük a kapcsolatot, hogy ennek mekkora a lehetősége.
A kerékpárútról annyit, hogy elkészült egy tanulmányterv illetve a pályázatot beadtunk.
Tapolca város koordinálásával az érintett községek önkormányzatai együttesen pályáztak a
kerékpárút elkészítésére. A pályázat beadásra került, hogy pénzt nyerünk-e ezt nem tudjuk. A
kerékpárút kijelölése jelenleg úgy van, hogy Tapolcától egészen a Balatoni kerékpárútig, az
országút mellett, tehát a jelenlegi országút mellett, Szigliget fele haladva a jobb oldalon lenne
elkészítve a kerékpárút. Én nem találom a legjobb megoldásnak, de nem akartam akadályozni.
Azt mondtam, hogy a valamilyen kerékpárút jobb, mint a semmilyen. Elmondtam, hogy
nekem jobban tetszene a patak partján végig egy kerékpárút, de ezt elvetették. A tervezéshez
hozzájárultunk, a testület megszavazta, hogy ez megvalósul-e az már más dolog. Ildikó igazán
bíztatót nem tudok mondani, ennyi. Itt állunk, nem rajtunk múlik. Nem szabad elfelejteni,
hogy ez egy 300 lelkes falu, életvitelszerűen 200-an laknak itt, a falut, a hegyet rendben
tartani, karban tartani, ha állami támogatás, akarat nem társul hozzá, nem fogja tudni.
Még valaki szeretne szólni? Ha nem, akkor nagyon megköszönöm a jegyzőnőnek, a
képviselő-testületnek egész éves munkáját, a munkához való jó hozzáállásukat támogatásukat.
Köszönöm szépen a megjelenést.
Több tárgy nem lévén a polgármester a közmeghallgatást 17.42 órakor bezárta.

K.m.f.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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