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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-én 
(csütörtök) 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az 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 a képviselő-társaimat és jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az 
ülésről hangfelvétel készül. Javasolom a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását azzal a 
módosítással, hogy a napirendi pontok közül a 2-es napirendi pontot vegyük le napirendről, 
ezt a testület ne tárgyalja. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel szavazza meg. 
Köszönöm szépen. 
A többi napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele? 
 
Kiss Józsefné képviselő: A vegyes ügyek keretében szeretnék javaslatot tenni az 
önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók és a polgármester jutalmazására. 
  
Tóth János Zoltán polgármester: Van-e egyéb észrevétel a napirendi pontokkal 
kapcsolatosan? Aki a napirendi pontokkal egyetért, illetve azzal is, hogy a vegyes ügyekben, 
Kiss Józsefné javaslatot tegyen, az kérem, kézfelemeléssel szavazza meg. Köszönöm szépen. 
Egyhangúlag a testület elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet tervezet és a Falugondnoki Szolgálat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  
2. Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
3. A képviselő-testület 2016. évi munkaterve 
4. A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
5. Falugondnoki gépkocsi vásárlására javaslat  
6. Javaslat a kultúrházba székek vásárlására 
7. Vegyes ügyek  
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1. A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet tervezet és a Falugondnoki Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás az 1. napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Varga József képviselő: 1. § 5-ös pontja, óvodás-iskolás gyerekek szállítása, ez a pont azt 
jelenti, hogy gyakorlatilag Szigligetbe lesznek szállítva? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nem. Szervezeti működés szabályzatában van, az 1/5-ös, 
itt csak az van kiemelve, ami tény kérdése. Az óvodával van szerződés, és kötelező felvételt 
biztosító általános iskola, ez a Szigligeti Általános Iskola. A jelenlegi gyakorlaton nem 
akarunk változtatni. Hosszútávon javasolni fogom a testületnek, ezt elő kell készíteni, az 
iskolával, a szülővel is, hogy csak egy irányba szállítsunk általános iskolás gyerekeket, illetve 
óvodásokat is. Ebben a tanévben semmiképpen nem változtatunk, illetve ha változtatni 
fogunk, azt mindenképpen testületi döntés fogja megelőzni. 
 
Lutár Mária jegyző: Az SZMSZ IV. A Szolgálat feladata fejezet 1.5 pontját kiegészítheti a 
testület azzal, hogy „A szabad iskolaválasztás jogán a gyermekek igénybe veszik a tapolcai 
általános iskolákat is.”  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A szabad iskolaválasztási jog fennmarad. Annyit tegyünk 
bele, hogy a testület döntésének megfelelően a polgármester utasítására végzi a feladatokat a 
falugondnok, a szállítást. 
 
Varga József képviselő: Ezeket a pontokat valakitől átvettük? Nem tudom ki lesz, aki ezt 
elvállalja. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Vöröskereszt számára is ugyanez volt előírva. Ezt 
kötelezően előírják nekünk, hogy mi legyen bent. Adott esetben ezeket lehet elvégeztetni vele. 
 
Lutár Mária jegyző: Sokrétű feladat, sok minden belefér a munkakörébe, nyilván, hogy 
annyit végez el, amennyit a munkaidejében el tud látni.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A feladatkörbe sok minden beletartozik, 
sportrendezvényre, kulturális rendezvényre szállítás is, de ez nem azt jelenti, hogy minden 
nap majd szaladgálunk valahova. Ezek a feladatkörök elláthatóak, azt kell ellátni, amire 
feltétlenül szükség van. Van-e még más észrevétel? 
 
Varga József képviselő: Van már jelentkező? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Hivatalosan még nincs, van egy, de még nem bontottam 
fel. Zöldújságban, honlapon fent van, ki is van plakátozva, a héten még a Tapolcai újságban is 
megjelent. Hogy mennyi jelentkező lesz rá, azt még nem tudjuk. További kérdés? 
Aki egyetért, a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megalkotásával, az kérem, 
kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
13/2015. (XII. 17.) 

r e n d e l e t e t  
 
a falugondnoki szolgálatról 
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Tóth János Zoltán polgármester: Egy napirendi pont keretében tárgyaltuk az SZMSZ 
elfogadását. Szeretne-e még valaki még ehhez hozzászólni? Az elhangzott kiegészítésekkel 
együtt, aki a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja, az kérem kézfeltartással 
szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag a testület elfogadta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
88/2015. (XII.10.) Kt. 
 h a t á r o z a t o t  

 
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 
Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 
tervezetének a IV. A Szolgálat feladata fejezet 1.5 pontját 
kiegészíti azzal, hogy  
1. „A szabad iskolaválasztás jogán a gyermekek igénybe veszik 
a tapolcai általános iskolákat is.” 
2. b) pont a gyermekek és a tanulók oktatási intézménybe 
történő rendszeres szállítását a Képviselő-testület döntésének 
megfelelően a polgármester utasítása alapján végzi. 
 
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 
Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát az 
1. pontba foglalt kiegészítésekkel a jegyzőkönyvhöz csatolt 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
2. Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A falugondnoki tevékenység végzése miatt módosítani 
kell az önkormányzat SZMSZ 2. mellékletét. Van-e további észrevétel? Nincs. Aki egyetért 
vele, elfogadja az kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú elfogadva. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
14/2015. (XII. 17.) 

r e n d e l e t e t  
 

Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
3. A képviselő-testület 2016. évi munkaterve 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Bárki tehet hozzá javaslatot, én rögtön mondok is egyet,  
februárban javasolom, hogy tegyük be az értéktárgy bizottság újraalakítását vagyis 
módosítását, itt Sallee Barbara is szerepel tagként és olyan vidéki akit nem is ismerünk. A 
megyéhez nincs bejelentve az értéktárgy bizottság, ezt a februári testületi ülésre vegyük be, ez 
a javaslatom. Van-e valakinek még egyéb javaslata? 
 
Varga József képviselő: A könyvtáros, művelődésszervező mondja el a rendezvényeinket. 
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Tóth János Zoltán polgármester: Az anyagot ő fogja készíteni és itt lesz, bármiről meg 
lehet kérdezni. 
Aki egyetért az előterjesztéssel és a 2 kiegészítéssel, az kérem kézfeltartással szavazzon. 
Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadva. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
  
89/2015. (XII.10.) Kt. 
 h a t á r o z a t o t  
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
évre vonatkozó munkatervét jelen határozat melléklete szerinti 
formában elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a február 
hónapban tervezett ülés napirendjére veszi az értéktár bizottság 
újraalakítását, a napirendek előterjesztője a polgármester. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
              Lutár Mária jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
4. A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, kérdés? 
 
Varga József képviselő: Ki a belső ellenőr? 
 
Lutár Mária jegyző: Kövessiné Müller Katalin. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslattal, elfogadja, az kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag 
elfogadta a testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 

90/2015. (XII.10.) Kt. 
 h a t á r o z a t o t  
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az előterjesztéshez mellékelt Hegymagas Község 
Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak 
megfelelően, az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően     
Felelős: jegyző 

 
5. Falugondnoki gépkocsi vásárlására javaslat 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet 6/1-es 
pontjában benne van, hogy a falugondnok feladatát gépjárművel látja el. Az eddigi kialakult 
szokásnak megfelelően az óvodásokat és tanulókat szeretnénk továbbra is óvodába, iskolába 
szállítani, ehhez feltétlenül gépjármű beszerzéséhez van szükség. Elvileg a falugondnoki 
szolgálatot átmenetileg gépkocsi nélkül is el lehetne látni, de a mi esetünkben ez fel sem 
merül. Szeretnénk az eddigi szolgáltatást biztosítani. Ezt úgy tudnánk megoldani, hogyha 
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használt gépjárművet vásárolnánk. Ebben körültekintőek leszünk. Jövőre mindenképpen egy 
új személygépkocsi beszerzésére szeretnénk pályázatot beadni, hogyha lesz pályázat erre és a 
használt gépkocsi eladásával pedig, az ÁFA részt biztosítani tudnánk, mivel az köztudott, 
hogy az állami támogatásba, a gépkocsi vásárláshoz a pénzt megkapjuk, de az ÁFÁ-t nekünk 
kell kifizetni. Beruházás nélkül nem tudjuk ezt semmiképp megoldani. Interneten 
keresgéltem, igyekeztem a lehető legjobbat kiválasztani, két dolog van, vagy egy viszonylag 
fiatalabbat veszünk, az többe kerül, vagy egy idősebbet veszünk, aminek bizonytalan az 
üzembiztonsága. Én azt kérem, hogy a képviselő-testület, gépkocsi beszerzésre 3 millió 500 
ezer Ft-ot hagyjon jóvá, e kereten belül válasszunk, vásároljunk, illetve a polgármestert bízza 
meg a gépjármű beszerzésével. Ez az előterjesztés lényege, ezt javaslom a képviselő-
testületnek. Hozzászólásokat, kérdéseket várom. 
 
Varga József képviselő: A gépjárműnek nincs más költsége, átíratás? Elég lesz a pénz rá? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A beszerzésre 3 millió 500 ezer és a járulékos költségekre 
kell. Amit én javasolok megvételre, nagyon körbenézve, szakembereket is megkérdezve, 
Tapolcán az egyik Kft-nél találtam egy olyan gépkocsit, aminél kedvezőbb árat nem lehet 
találni az Interneten. Ez egy olyan ár, amiből nem tudnak engedni. Kimondottan jó ár az 
évjárathoz és km-hez képest. Én szívesen átengedem a beszerzés felelősségét bárkinek. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Kiegészíteni szeretném, hogy nemcsak az Interneten 
történt a keresés, hanem elmentünk a polgármester úrral Keszthelyre, több kereskedőt is 
megnéztünk, több autót is. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Mivel a felelősség az enyém, ebben az autóban azért 
bízom, mert olyan véleményeket kaptam róla, hogy én ezt megmerem venni. Ez egy jó karban 
lévő autó, nem találtam jobbat. Ez a Kft., aki árulja, garantálja, hogy jó állapotban van, ha 
eladásra kerül a sor, az eladásban segít. Helyben van, ez is előnye. Nem arról kell dönteni, 
hogy melyik autót vesszük meg tulajdonképpen, mert én nem akarom megosztani a 
felelősséget, legyen az én felelősségem. Műszaki vizsgája 2017. július 2-ig van, 2011. május 
hónapba lett forgalomba helyezve. Téli gumikat venni kell rá, kötelező és CASCO biztosítást 
kell kötni, kb. 3.700 ezer Ft körüli kiadás várható. A falugondnoki tevékenységhez szükséges 
engedély kérelemhez a gépkocsi adatait is közölni kell, hogy gépjárművel rendelkezünk, a 
biztosítását kérik, egy picikét sürget az idő bennünket. Én ezt láttam a legjobbnak. 
Aki a 3.700 ezer forintos költségkerettel egyetért, és a polgármestert megbízza a gépjármű 
beszerzésével, az kérem kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag a testület 
elfogadta. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
91/2015. (XII. 10.) Kt. 
 h a t á r o z a t o t  

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
falugondnoki gépjármű vásárlására 3.700 e Ft költségkeretet 
biztosít az általános tartalék terhére. 
Megbízza polgármestert, hogy a gépjármű beszerzéséről 
gondoskodjon, és a 2015. évi költségvetés módosítására 
vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: a gépjármű beszerzésére azonnal 
     Költségvetés módosítására 2016. február 28. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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6. Javaslat a kultúrházba székek vásárlására 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A kultúrházban rendkívül rossz székek vannak, időszerű 
lenne újakat vásárolni. Több fajtát is megnéztem az Interneten, árban és minőségben 
megfelelő szék bruttó 5.000 Ft-ért kapható, az a javaslatom, hogy ebből 80 db-ot vegyünk 
meg a kultúrház számára, az kereken 400 ezer Ft-os beruházás. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Milyen az a szék? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Kárpitozott ülő és háttámla, fém lába van. Viszonylag 
kényelmes és erős székek. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Tartalék terhére? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Igen, a költségvetést erősen módosítanunk kell úgyis év 
végén. Aki a szék beszerzésével egyetért az kérem kézfeltartással szavazzon. Köszönöm 
szépen. A testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
  
92/2015. (XII. 10.) Kt. 
 h a t á r o z a t o t  
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kultúrházba 80 db szék vásárlására 400 e Ft költségkeretet 
biztosít az általános tartalék terhére. 
Megbízza polgármestert, hogy a székek beszerzéséről 
gondoskodjon, és a 2015. évi költségvetés módosítására 
vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: a székek beszerzésére azonnal 
     Költségvetés módosítására 2016. február 28. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
7. Vegyes ügyek 
 
Hivatali dolgozók és a polgármester jutalmazása 
 
Kiss Józsefné Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság javaslatát szeretném 
ismertetni. Az ülésen felvetettem, hogy a polgármester úr munkájának elismerése képpen, - én 
úgy ítélem meg, hogy nagyon sokat tesz a faluért – 100.000 Ft jutalomban részesítse a 
képviselő-testület, az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók pedig egy havi bérüknek 
megfelelő összegű jutalomban részesüljenek.  
 

Tóth János Zoltán polgármester elhagyja az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 4 
fő. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Javasolom, hogy az Ügyrendi Bizottság elnökének 
javaslata alapján a polgármester részére 100 ezer forint, az önkormányzat alkalmazásában 
lévő dolgozók részére 1 havi bérüknek megfelelő összegű, összesen bruttó 215.000 jutalmat 
állapítson meg. Aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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93/2015. (XII. 10.) Kt. 
h a t á r o z a t o t 
 
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth 
János Zoltán polgármester részére 100.000 Ft és járulékai 
összegű jutalmat állapít meg.  
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat alkalmazásában lévő dolgozók részére 1 havi 
bérüknek megfelelő, összesen bruttó 215.000 Ft és járulékai 
összegű jutalmat állapít meg. 
A képviselő-testület a kifizetendő jutalom fedezetét az általános 
tartalék terhére biztosítja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2015. december 20. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 

Tóth János Zoltán polgármester visszatér az ülésterembe. A képviselők száma 5 fő. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A könyvtárkezelői, programszervezői állás három hónapja 
betöltetlen, a feladatokat Kovács Pálné látja el, ezért plusz bért nem kap. Javasolom, hogy a 
keletkezett bérmaradvány terhére 45.000 Ft jutalmat állapítson meg a képviselő-testület 
Kovács Pálné részre.  
 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat 1 ellenszavazat, 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
  
94/2015. (XII.10.) Kt. 
 h a t á r o z a t o t  
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács 
Pálné részére 45.000 Ft és járulékai jutalmat állapít meg a 
könyvtári szolgáltatások feladat bérelőirányzata terhére. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2015. december 20. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
Falu karácsony 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Közeledik a karácsony, már beszéltük arról, hogy a falu 
karácsonyát szeretnénk megrendezni, a karácsonyi műsor után bejglivel, teával, üdítővel 
kínálnánk meg mindenkit. Az ünnepséget 19-én, 16 órára tervezzük. 
Hagyománya van annak is, hogy szilveszter előtti napokban forralt borfőzés van a hivatal 
előtti téren, jó lenne ezt a hagyományt továbbvinni, sokan összejönnek ilyenkor. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Felvetődött, hogy áttérjünk egy forralt borfőző versenyre 
vagy maradjunk ennél a bemutatónál. Kultúrház előtti részen, az utca felől nagyobb a hely, 
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mint a hivatal előtti részen. Szeretném felkérni erre Kozma Bognár László képviselő 
társunkat, hogy ennek a szervezését vállalja magára úgy, mint ahogy ezt eddig tette.  
 
Kozma Bognár László képviselő: Én szívesen elvállalom, viszek eszközt is hozzá. Nekem a 
kultúrháznál az a problémám, mert volt már ott, hogy mi kint készítettük a teát, puncsot, bort 
az emberek meg fogták magukat bementek a jó melegbe, mi meg kint fagyoskodtunk.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Jó, akkor maradjunk a hivatalnál és a kínálás mellett, ne 
legyen verseny. Legyen 30-án, 4 órára hirdessük meg. 
 
Utca tábla 
 
Varga József képviselő: Kiss-ék előtti behajtani tilos tábla megszüntetését javaslom.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Egyetértek. Szükségtelennek találom.  
 
Lutár Mária jegyző: Behajtani tilos táblát nem lehet levenni. Hatósági előírás alapján történt 
a kihelyezése, az utca egyirányosítása. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatni szeretnélek benneteket, semmiféle határozat 
hozatalról nincs szó. 
Végre megtörtént az Alapítvány bírósági bejegyzésének módosítása. Most már a hivatalos 
képviselő nem a Sallee Barbara, hanem Énekesné György Zsuzsanna, illetve a kuratórium 
tagjai is bejegyzésre kerültek, az alapító okiratot jóváhagyta a bíróság. Az alapítvány 
kuratóriuma megtartotta az első ülését, amelyre meghívták Sallee Barbarát, aki nem vett részt, 
az átadás-átvétel nem történt meg, de a kuratórium rögzített bizonyos dolgokat. Az alapítvány 
tevékenysége beindulhat a következő időszakban. Sajnos a közalapítványi jogosultságot 
elvesztettük, az NAV megbüntette az Alapítványt 80 ezer forintra, mivel nem tett eleget 
bevallási kötelezettségeinek, ezt le is emelte a számláról, plusz 5.000 forintot fizettetett be 
egyéb költség alapján. Amikor részt vett valamelyik testületi ülésen én megkértem, hogy a 
telefont mondja fel, természetesen nem tette meg, Zsuzsa már felmondta, de még az utolsó 
számlát le tudta emelni a telefontársaság. Ennyit az alapítvány működésével kapcsolatban. 
Kb. 1 millió forinttal rendelkezik most indulás képen az alapítvány. 
 
A Szent György-hegy közigazgatásilag érintett polgármesterei megkezdtek egy tárgyalást egy 
kilátó építéséről, a Szent György-hegyen. Volt egy bejárásunk, megkerestük a hegy 
legmagasabb pontját, ki van téve az a kő, és az pontosan a határ Kisapáti és Raposka között. 
Ha Raposka felé megyünk a rendezési terv lehetővé teszi a kilátó építését, ha másik irányba, 
akkor a Hegymagasi rendezési terv tiltja a kilátó építését. Ezért úgy egyeztünk meg, hogy 
Raposka területére lesz ez tervezve. Részletesebbet nem tudok mondani egyelőre. Dolgozunk 
rajta, megbeszéléseket tartunk, szeretnénk a Bakonyerdő Zrt. támogatását is megszerezni. 
Több hatóság engedélye is szükséges, mivel a rendezési tervben szerepel így van rá esély, 
hogy jóvá fogják hagyni. 
 
A következő dolgok foglalkoztatnak, ami a jövő év költségvetésében kell, hogy szerepeljen 
majd, a hivatal tetőzetének javítására, az ablakcserére kértem árajánlatot, művelődési ház 
felújításának a tervét szeretném elkészíttetni, tervezőt kellene keresni, játszótér bővítésére már 
kértünk árajánlatot. A Széchenyi utca 17-es ház felújítása megtörtént, bejárati ajtó nagyon 
rossz állapotban van, annak a cseréjét megrendeltem. Ami elmaradt ebben az évben és jövőre 
mindenképp javasolni fogok, illetve meg kell oldanunk a buszmegálló felújítását 
balesetveszélyes.  
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Varga József képviselő: Szemétszállítással kapcsolatban a borászokat fel kellene szólítani, 
hogy vegyenek zsákot vagy rendeljenek konténert. A hivatal udvarán lévő konténer a 
lakossági szemét szállítására van kihelyezve. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Levélben ezt már megírtam, ismételten felszólító levelet 
küldünk minden borászatnak.  
Minden vállalkozásnak kötelezően szerződést kellene kötni a hulladék szállítására. Ha zsákot 
is vesznek, azzal még a szállítás nincs megfizetve. Van-e egyéb más felvetés? 
Köszönöm szépen. Megköszönöm mindenkinek az aktív részvételt, a munkátokat, ezzel a mai 
testületi ülést bezárom. 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 
polgármester jegyző 

 


