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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-én 16.00 
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti u. 13.) 
 
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-testület tagjait, 
jegyzőnőt a nyilvános testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Az ülést megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül. Javasolom a meghívó 
szerinti napirendi pontokat egészítsük ki, a Felújításokkal kapcsolatos árajánlatok elfogadása 
napirendi ponttal, illetve a vegyes ügyek keretében tájékoztatást szeretnék adni néhány 
aktuális dologról. A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdezem, van-e valami észrevétel? 
Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm 
szépen.  
  
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított 

szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló rendelet 
véleményezése  

2. Tapolca Környéki Társulás Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő létszámcsökkentésről 
döntés 

3. Felújításokkal kapcsolatos árajánlatok elfogadása 
4. Vegyes ügyek 
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1. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 
biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 
rendelet véleményezése  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Itt a szociális ellátások intézményi térítési díjait kell 
véleményeznünk. Igazán minket csak a támogató szolgálat érint, mivel mi egy másik ellátási 
körzetbe tartozunk. Ezzel kapcsolatosan van-e észrevételetek?  
 
Varga József képviselő: A támogatást, azt ki adja hozzá? 
 
Lutár Mária jegyző: Az állam. A normatívát, a szolgáltatást nyújtó társulás igényli le. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Igazából nem vesszük igénybe, mert van falugondnoki 
szolgálatunk. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Aki az elterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
13/2017. (III. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
     

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen 
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás 
által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és 
gyermekjóléti alapellátások fizetendő térítési díjaira vonatkozó 
rendeletmódosítási javaslatot véleményezte, azt elfogadja.  

     
Felkéri Ábrahámhegy Község – mint a Társulási 
Megállapodásban rendeletalkotásra kijelölt tag önkormányzat – 
Képviselő-testületét, hogy az előterjesztés szerint alkossa meg a 
rendeletet.  

     
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat 
megküldésével értesítse. 

     
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: 2017. március 20. 
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2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő 
létszámcsökkentésről döntés 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztés arról szól, a Társulási Tanács 2017. 
február 16-i ülésén úgy döntött, hogy 1 fő gépkocsivezető felmentésével tervez a 
költségvetésben, ezzel is csökkentve a kiadásokat. Ebben az évben a kötelező béremelések 
miatt több hozzájárulást kell fizetni. A létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatást a Magyar Államkincstártól megigényli a Társulás, ehhez szükséges a 
tagönkormányzatok támogató nyilatkozata. 
A Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatról van szó. Úgy döntött a Társulási Tanács, hogy a költségek 
csökkentése érdekében egy gépkocsivezetői létszám leépítésével tervez. A képviselő-
testületnek arról kell nyilatkozni, hogy tudjuk-e foglalkoztatni ezt az egy gépkocsivezetőt, 
mert abban az esetben nem kell elküldeni. Úgy gondolom, Hegymagas község nem tudja 
foglalkoztatni, egyet értünk azzal, hogy költségvetési támogatást igényeljen a Társulás a 
Magyar Államkincstártól. Ezzel kapcsolatosan kérdés vagy észrevétel van-e? 
 
Varga József képviselő: Most ha leépítés lesz, akkor mit igényelnek? 
 
Lutár Mária jegyző: A leépítésnek is vannak költségei, végkielégítés, felmentési időre járó 
bér. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ha tovább olvasod, benne van, hogy ezt a költséget a 
Magyar Államkincstártól megigénylik. További kérdés, észrevétel? Aki a második napirendi 
pontot elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
14/2017. (III. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen 
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás 
által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett 
„gépkocsi vezető” álláshelyen foglalkoztatott – közalkalmazotti 
jogviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli – 
foglalkoztatására a települési önkormányzatnál, vagy az általa 
alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 
változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

     
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását 
támogatja, azzal egyetért. 
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Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri 
a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat 
megküldésével értesítse. 

     
Határidő: 2017. március 20. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
3. Felújításokkal kapcsolatos árajánlatok elfogadása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A költségvetésben tervezett felújítási munkákra 
árajánlatokat kéretem, szeretném, ha döntene ezekről a képviselő-testület.  
 
Széchenyi u. 15. szám alatti ingatlan felújítása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Elindultak és jól haladnak a munkálatok, jövő héten 
elkészül a vízvezeték és a villanyszerelés, utána a belső vakolások és jönnek a nyílászáró 
cserék. A nyílászárók elkészültek, ezeknek a kivitelezéséről már döntöttünk. A további 
kőműves munkákra a költségvetésben szerepel előirányzat, de erre nem döntöttünk a 
kivitelezőről. Két helyről kértem be árajánlatot, Merse Lajos 1.444.700 Ft, Hardi Árpád pedig 
1.372.750 Ft-os árajánlatot adott be. Szerintem Hardi Árpád ajánlatát kellene elfogadni, mert 
itt elektronikus építési naplót kell vezetni. Ezt külön meg kell igényelni, és külön kell 
biztosítani műszaki ellenőrt. Ez meg van. Az elektronikus építési napló elindult, a műszaki 
ellenőrünk az meg van. Jó volna, ha Hardi Árpád tudná folytatni illetve befejezni a kőműves 
munkákat. Az árajánlata is jobb. Javasolom, hogy Hardi Árpád ajánlatát fogadjuk el. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Árban ő a kedvezőbb, ő csinálta eddig. Munkájával meg vagy 
elégedve? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Igen, odafigyel rá, érződik rajta, hogy hegymagasi, egy 
kicsit a lelkén viseli ezt a dolgot, én úgy érzem. Úgy tervezzük, hogy április végére, ha lehet, 
befejeznénk, májusban akkor tartanánk egy átadási ünnepséget. A két Magdi erősen 
gondolkozik, hogy miként rendezzük be. Megbeszéltük, hogy hova mi kerülne, most már 
kialakul. Kérem, hogy tegyünk egy helyi szemlét veletek, a képviselő-testület tagjaival ennél 
a háznál is. Több mindent szeretnék akkor veletek megbeszélni. Tegyünk egy szemlét, ha van 
még észrevétel kivitelezés előtt, azt tegyük meg. Ezt hamarosan meg kellene tartani.  
Aki elfogadja Hardi Árpádot további kivitelezőként kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm 
egyhangú. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
15/2017. (III. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas Széchenyi u. 15. szám alatti ingatlan felújítás 
kőműves munkáinak elvégzésével Hardi Árpád (Hegymagas, 
Kossuth Lajos u. 10.) vállalkozót bízza meg, az árajánlata 
szerinti bruttó 1.372.750 Ft, azaz bruttó Egymillió-
háromszázhetvenkettőezer-hétszázötven forint összköltséggel.  
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Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Kultúrház előtti járda megépítése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ez nem egy nagy összeg. Megbeszéltük, a 
költségvetésünkben szerepel, szélesítenénk a járdát, hogy nehogy valaki megbotoljon. Két 
árajánlatot kértem, ilyen kis dologhoz nagyon nehéz kivitelezőket találni. Szabó László 
260.350 Ft +ÁFA, a Fülöp László pedig 191.000 Ft összegre adott ajánlatot. 
 
Varga József képviselő: Hol volt ez betervezve? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A járdát meghosszabbítanánk, szerepel a költségvetésben. 
 
Lutár Mária jegyző: A költségvetésben szerepel az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás címen kultúrház felújításra (kémény és tér)  összesen 360 ezer forint.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Fülöp László 191.000 Ft-ról adott ajánlatot, ő ÁFA 
mentesen dolgozik. Szabó László pedig 260.350 Ft+ÁFA. Így a Fülöp László kivitelezését 
kérem, hogy fogadjátok el. Aki egyetért vele, kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm 
egyhangú. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
16/2017. (III. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kultúrház előtti járda építési munkáinak elvégzésével Balafon 
Bt. Tapolca (Tapolca Nyárfa utca 3.) vállalkozót bízza meg, az 
árajánlata szerinti bruttó 191.000 Ft, azaz bruttó 
Százkilencvenegyezer forint összköltséggel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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Önkormányzati hivatal bejáratához mozgáskorlátozott járda kialakítása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Már nagyon régóta szeretném, hogy a hivatal épületéhez 
kialakított bejárót átalakítani, mert így a babakocsit is nagyon nehéz rajta letolni. Egy 
normális bejáratra és az egész leburkolására kértem árajánlatot, szintén Szabó Lászlótól és a 
Fülöp Lászlótól. Szabó László bruttó 213.360 Ft-os ajánlatot, Fülöp László pedig 174.600 Ft-
os ajánlatot adott. 
 
Varga József képviselő: Ki a Szabó László? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Kivitelező, eredetileg tapolcai születésű, a halastónál van 
ingatlana, oda is költözött, tapolcai kivitelező. A Fülöp László ajánlatát javasolom elfogadni, 
mivel ő olcsóbb, 174.600 Ft-ért kivitelezné, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
17/2017. (III. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzati hivatal bejáratához kialakítandó 
mozgáskorlátozott bejáró építési munkáinak elvégzésével 
Balafon Bt. Tapolca (Tapolca Nyárfa utca 3.) vállalkozót bízza 
meg, az árajánlata szerinti bruttó 174.600 Ft, azaz bruttó 
Százhetvennégyezer-hatszáz forint összköltséggel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Kultúrház kéményeinek felújítása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Szintén a költségvetésünkben szerepel, tavaly adtunk 
Hardi Árpádnak a megbízást, de nem készült el. Itt nem tudtam még egy kivitelezőt keresni ez 
157.000 Ft, nem egy nagy összeg. Ez egy nehéz munka, a palát meg kell bontani, visszatenni. 
Azt hiszem ez egy normális ár. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm 
egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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18/2017. (III. 9.) Kt. 
h a t á r o z a t o t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kultúrház kéményeinek felújítási munkái elvégzésével Hardi 
Árpád (Hegymagas, Kossuth Lajos u. 10.) vállalkozót bízza 
meg, az árajánlata szerinti bruttó 157.000 Ft, azaz bruttó 
Százötvenhétezer forint összköltséggel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Faluház vakolatának javítása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A faluház festését beterveztük, meg is szeretnénk 
valósítani, csak még nincsen rá árajánlatom. Gergő atyával megbeszéltem természetesen, örül 
neki és egyet ért vele. Még csak szóbeli árajánlatom van. Itt akartam mondani, hogy a vakolat 
javítása 15.000 Ft, Hardi Árpád megnézte. A festésre, ha megérkeznek az árajánlatok, ide 
fogom hozni. 
 
Széchenyi 15. melléképület bontása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Széchenyi u. 15-ben levő rom épület lebontásánál is két 
árajánlat van. Hardi Árpád 200.000 Ft-os árajánlatot adott szállítás nélkül. A szállítást 
megoldanánk, mert helyben szeretnénk behozni a követ, a sitt szállítását pedig megoldják a mi 
munkásaink. Merse Lajos úgy adta be az árajánlatát, hogy 264.000 Ft plusz a szállítás 
135.000 Ft. Ez összesen 399.000 Ft, ezt az árajánlatot kaptuk tőle. 
Aki Hardi Árpád bontási árajánlatát elfogadja, kézfeltartással jelezze. Köszönöm egyhangú 
igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
19/2017. (III. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas Széchenyi u. 15. szám alatt lévő romos épület 
bontási munkáinak elvégzésével Hardi Árpád (Hegymagas, 
Kossuth Lajos u. 10.) vállalkozót bízza meg, az árajánlata 
szerinti bruttó 200.000 Ft, azaz bruttó Kettőszázezer forint 
összköltséggel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Szent György utca 397/20 hrsz. alatti zöldterületen sövény telepítése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Fülöp Lászlótól kértem árajánlatot, növényekkel együtt 
70.000 Ft. Én azt hiszem, hogy ez egy elfogadható árajánlat. Javasolom, hogy bízzuk meg a 
munka elvégzésével. Aki elfogadja a javaslatot, az kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm 
egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
20/2017. (III. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas 397/20 hrsz-ú ingatlanon tervezet sövény 
telepítésével Balafon Bt (Tapolca, Nyárfa utca 3.) vállalkozót 
bízza meg, az árajánla ta szerinti bruttó 70.000 Ft, azaz bruttó 
Hetvenezer forint összköltséggel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Szent György utcai telkek kimérése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Szent György utcában lévő telkeken nincsenek meg 
megbízhatóan azok a pontok, mely alapján ki lehetne mérni, ezért a kimérését mindenképpen 
el kellene végezni.  
 
Varga József képviselő: Pedig régen megvoltak, még az is rá volt írva, hogy hányas helyrajzi 
szám. Lehet, hogy az óta feltöltődött. 
  
Tóth János Zoltán polgármester: Sajnos nem találjuk ezeket a jeleket. Arra kértünk 
árajánlatot, hogy mindkét oldalon hármat mérjünk ki. A földhivatali adatszolgáltatás 24.000 
Ft, a munkadíj pedig 140.000 Ft. A Tánczos Zoltán földmérő mérnök a VIZAGEO Bt 
képviseletében adta be az árajánlatot. Ahogy érdeklődtem, ezt lényegesen eltérő árban nem 
tudjuk megcsináltatni. 
 
Kozma Bognár László képviselő: A meglévő ingatlanok nem elég jó támpontok? Elméletileg 
annak is elég kellene lennie. 
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Tóth János Zoltán polgármester: Ki tudja, hogy a kerítést jó helyre tették-e? Lehet, hogy 
odatették, ahova gondolták. Reméljük jó helyre. Én nem tudok más megoldást erre, csak ha 
kiméretjük.  
 
Kozma Bognár László képviselő: Az a biztosabb, az a pontos. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ez a költségvetésünkben nem szerepel, ezt a tartalék 
terhére kell elvégeztetnünk. 
A sarokpontokat elöl, hátul ki kell mérni. Nekem az a kérésem, hogy méressük ki ezt a 6 
házhelyet. Aki egyetért azzal, hogy Tánczos Zoltán földmérő mérnököt megbízzuk a 
kiméréssel, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon. Köszönöm, egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
21/2017. (III. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hegymagas község Önkormányzata tulajdonában lévő 6 db 
építési telek telekhatár kitűzési munkáinak elvégzésével a 
VIZAGEO Bt (Tapolca Kossuth u. 6.) vállalkozót bízza meg, az 
árajánlat szerint bruttó 164.000 Ft, azaz bruttó 
Százhatvannégyezer forint összköltséggel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
 

 
Vegyes ügyek 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Arról szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy a Szent 
György napok szervezése megkezdődött. Április 25-30-a között kerül sor a rendezvényre. 
Április 29-én lesz a pincék bejárása, április 30-án pedig a felvonulás. Szerdai napon van a 
kápolnák bejárása, a beérkezőket fogadjuk, mint ahogy eddig is minden alkalommal a 
Lengyel kápolnánál egy kis borral, üdítővel meg pogácsával. Ezt az idén is meg szeretnénk 
csinálni, nincs különösebb költségvetési vonzata. Azt majd mondjátok el, hogy kiket 
szeretnétek meghívni, kiknek küldjünk meghívót. Magyarhermányba mindenképpen küldünk 
meghívót, szeretnénk a kapcsolatot önkormányzati szinten is fenntartani.  
A munkaterv szerint két dologgal el vagyunk maradva, a falugondnoki beszámolóval illetve a 
rendezvénytervünket nem hagytuk még jóvá. Ezt még a jegyzőasszonnyal fogom egyeztetni. 
A faluház külső festésével kapcsolatosan még árajánlatokat kell beszereznem, illetve a hivatal 
tető szerkezetéhez sincsen még két árajánlatom. Ezt is szeretném a következő ülésre 
beterjeszteni. Van-e még kérdése valakinek? 
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Gyurka Miklósné alpolgármester: A Nyugdíjas Klub megszervezi vasárnap a Nőnapot. 
Meghívtuk a süti sütő asszonyokat, a képviselők is megkapták a meghívókat. Szeretettel 
várunk mindenkit és támogassatok bennünket. Szeretném még elmondani, hogy a Fenyősi 
utcában a macskák miatt nem tudtuk beültetni a virágágyásokat, rózsákkal kellene beültetni, 
azaz utca is legyen szép, virágos. A Széchenyi utcában pedig el kellene kezdeni a 
megcsonkolt fák helyett újak ültetetését.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Magdi ezzel mindenki egyetért. Sajnos a Széchenyi 
utcában alig van állandó lakos. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Egy társadalmi munkát biztos, hogy össze tudok 
szervezni 8-10 emberrel. Kertésztől meg kellene kérdezni, hogy milyen fát javasol. Szerintem, 
ezt most el kellene végezni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Földlabdában állítólag mindig lehet fát ültetni. 
 
Varga József képviselő: Géppel is el lehet végeztetni és akkor sokkal gyorsabban megy. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Először is a régi fákat ki kell vágni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Igen erről is volt szó. Most jelen pillanatban, ha van olyan 
rész, amely igényli akkor a már meglévő fák közé egy-egy fát leültetünk. Lehet 8-10 darab 
ennek nincsen tulajdonképpen akadálya. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Tavasszal kellene elkezdeni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Gömbfákat ajánlják, ezekből kellene rendelni. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Társadalmi munkát biztos, hogy össze tudok hozni 5-6 
ember is elég. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ha 10 fát elültetünk az már elég.  
Amennyiben több javaslat, kérdés nincs, a képviselő-testületi ülést bezárom.  
  
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 16.40 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 
polgármester        jegyző 


