Képviselő-testület
Hegymagas
J e g y z ő k ö n y v
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 15-én
17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásról.
Ülés helye: Kultúrház (Hegymagas, Szigligeti u. 12.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán polgármester
Gyurka Miklósné alpolgármester
Kiss Józsefné képviselő
Varga József képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Kozma Bognár László képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző
Lakosság részéről jelen van 11 fő.
Tóth János Zoltán polgármester: Köszöntötte a képviselőket, az egyházközség, a
Hegymagas Községért Alapítvány, a Múlt Jelen Jövő Hagyományőrző és Turisztikai
Egyesület képviselőjét valamint a lakosság részéről megjelenteket. Megállapította, hogy 4
képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A közmeghallgatást megnyitotta.
Ismertette beszámolóját az önkormányzat 2017 évben végzett munkájáról.
„Tisztelt hölgyek, tisztelt urak!
Tisztelt Hallgatóság! Kedves Hegymagasiak!
A testületnek évente számot kell adni a végzett munkáról. Azt hiszem nyugodtan állhatunk itt a
község lakói előtt.
Közmeghallgatásra jöttünk össze, ha ezt a kifejezést értelmezzük, szerintem a közösség
meghallgatásáról van szó, köszönettel várjuk mindenki észrevételét, javaslatát. Azért egy-két
gondolattal szeretném tájékoztatni a tisztelt résztvevőket az elmúlt év, illetve elmúlt időszak
munkájáról.
Ez a képviselő testület három éve került megválasztásra. De már négy Márton napot
szerveztünk meg, mindegyik teltházas és jó hangulatú volt.
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.
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Jó az együttműködésünk a Közös Hivatallal, adminisztrációs feladatainknak, jelentéseknek,
átutalásoknak időben eleget tettünk.
Természetesen képviselő társaim is elmondhatják az elmúlt évben végzett munkájukat.
Jó a kapcsolat a két, illetve három működő civil szervezettel: a Hegymagas Községért
Alapítvánnyal és az egyházközséggel, az újra éledt a Múlt Jelen Jövő Hagyományőrző és
Turisztikai Egyesülettel is. Köszönöm munkájukat.
A munkánk a honlapon kísérhető volt, minden jelentős dologról ott értesülhettek. Műszaki
hiba miatt elég hosszú ideig nem működött, a működtetéssel a Balaton Elektronikát bíztuk
meg, azóta rendben van.
Mielőtt a 2017 évi munkáinak részletezésébe belemennék, engedjék meg, hogy felsoroljam az
eddigi fejlesztéseket, elvégzett munkákat:
Elődeink házának átadása, Széchenyi utca 17. ház felújítása, az udvar kitakarítása, lapos
tetős épület elbontása, istálló felújítása. Buszmegálló, buszöböl, oda vezető járda.
Faluközpont parkosítása, kovácsolt vaskerítés (Lengyel kápolna). Hivatal nyílászáróinak
cseréje, Faluház festése, tér rendezése. Játszótér bővítése, Kultúrház külső festése, bejárat:
híd, járda, konyha bővítése. Falugondnokság létrehozása, busz vásárlása. Rendezési terv
készítése. Hegyi utak vis maior keretből való javítása, kátyúzás. Traktor felújítása. Hivatal
tetőcsere, ravatalozó bővítése.
További tervek: Fenyősi utcai árok rendbetétele, forgalomszabályozás (Csík Károly előtti
rész). Szent György utcában közvilágítási lámpa kihelyezése. Kultúrház felújítása, terv már
készül. (pályázat). Önkormányzati iroda épület külső szigetelése. Széchenyi utca 17-ben tároló
építése. Kemence építése.
Az önkormányzatnak 3 dolgozója van, akiket költségvetésünkből fizetünk:
Kovács Tímea programszervező, könyvtárkezelő, hivatalsegéd
Czanka Ferenc parkgondozó
Széll Józsefné falugondnok
Illetve szerződéssel foglalkoztattuk Falati Mihályt.
2 fő közmunkást alkalmaztunk, ennek költségeit az állam fedezte:
Horváth Andrea
Németh Imréné
A Falugondnoki feladatokat Széll Józsefné látja el, munkáját lelkiismeretesen végzi.
Czanka Ferenc nélkülözhetetlen dolgozója a falunak.
Kovács Tímea második éve végzi könyvtárosi, művelődésszervezői és adminisztrációs
feladatait, mellette takarítja az irodát, orvosi rendelőt.
Hamar belejött munkájába, jól végzi a feladatát. Munkájáról a jól sikerült rendezvények is
árulkodnak.
Húsvéti készülődés a gyerekekkel, kézműves foglalkozás és 106 nyusziból kiállítás is volt.
Anyák napján ajándékkészítés és műsor szervezés.
A nyáron volt mesevetélkedő, raposkai kirándulás, olvasótábor.
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A Lőrinc napi búcsúra a gyerekek kézműves foglalkozással készültek, a halászléfőző
versenyen 6 csapat indult, jó hangulatú rendezvény volt, a nem kedvező időjárás ellenére.
Jól sikerült, hangulatos volt a szüreti felvonulás, bár sokat veszített vonzerejéből. Felvetődött,
a jövőben csatlakozzunk-e a lesencei rendezvényhez.
Márton napi rendezvény, szombaton délelőtt kézműves rendezvény gyermekeknek, az esti
rendezvényen több mint 60-an voltunk: főzőknek, szervezőknek, díszítőknek hatalmas
köszönet.
Borbírálat, borszentelés. Jól sikerült a ludaskása! Múlt, Jelen Jövő Hagyományőrző és
Turisztikai Egyesület szervezte a rendezvényt, Kajdi Lászlóné, Mónikának külön köszönet a
felelősség vállalásáért is.
Folyamatban van a rendezési terv készítése, remélem a vége felé járunk, igazi nehézsége a
hatóságokkal való egyeztetés, a folyamatos jogszabály változás jelenti.
A Széll Gábor féle ház felújítása befejeződött, berendezésre került az Elődeink Háza. Nagyon
jól sikerült, tényleg olyan, mint egy régi falusi ház, nagy az érdeklődés. Sok önzetlen
segítséget kaptunk, de ki kell emelnem Kovács Pálné munkáját, aki rendkívül a szívén viselte
ennek berendezését.
A kerítést és a kaput el kellett bontani, az a vaskerítés nem illett egy régi falusi házhoz. A
kerítést és a kaput társadalmi munkában készítettük el, a legnagyobb segítséget Göllei Bélától
kaptuk, köszönet érte. Itt jegyezném meg, hogy Bélára és párjára, Zsuzsára minden munkánál
lehet számítani. Köszönet érte.
A ravatalozó bővítése elkezdődött. Előtte térburkolat készül és feltöltjük a teret, így a
gyásznép és a koporsó tető alatt lesz.
Szociális támogatások:
-iskolakezdés
-buszbérlet
- szociális tűzifa
A szülési és temetési támogatásokat lényegesen megemeltük, most 50 000 Ft.
Kiemelt feladatunk volt a környezetünk védelme, erre a civil szervezeteinket is felkértük, több
esetben kértük a hegyen gazdálkodókat a környezet barát szőlőtermesztésre és nagy gondot
fordítottunk a szemét összeszedésére és elszállítására. Erre a feladatra az NHSZ-el van
szerződésünk.
Anyagilag rendben vagyunk, mindent tudtunk finanszírozni megfelelő tartalékkal
rendelkezünk.”
Kérte a jelenlévőket, hogy a testület munkájával kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat.
Köműves Attila: Javasolja a Szigligeti és Széchenyi utca kereszteződésébe közlekedési
tükröt kihelyezni, mert nagyon veszélyes a kikanyarodás a főútra.
Tóth János Zoltán polgármester: Valóban veszélyes ott a főútra kikanyarodni,
gondolkodnak rajta, köszöni a felvetést.
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Göllei Béla: A Táncsics utcában a Benczéék ingatlanáról folyamatosan víz folyik ki az
úttestre. Kéri az önkormányzat intézkedését, mert zavaró, különösen a téli időszakban, amikor
megfagy, és balesetet okozhat.
Tóth János Zoltán polgármester: Ismeri a problémát, beszélt a tulajdonossal, aki ígéretet
tett arra, hogy rövidesen megoldják ezt a problémát. A hegyen elkezdik a telephely építését,
és ki fogják a gépeket vinni a faluból. Ismételten felveszi a kapcsolatot a tulajdonossal, hogy
ez a probléma véglegesen megoldódjon.
Czanka Beáta: A falugondnok munkájával kapcsolatban elmondja, hogy a falugondnok
hozzáállása az idősekhez nem olyan amilyennek lenni kell. Az Elődeink Háza átadásakor is
megbántott egy idős embert.
Tóth János Zoltán polgármester: Nem könnyű a falugondnok munkája. Mindenkinek van
egy egyénisége, melyből adódóan előfordulhat, hogy egy érzékenyebb ember megbántódik. A
falugondnok is most találkozik azzal a helyzettel, hogy mint falugondnok más a megítélése.
Tudja ő is, hogy szolgálja a rászoruló embereket, melynek igyekszik is megfelelni. Lehet,
hogy követ el hibákat, de azt is el kell mondani, hogy a korábbi falugondnokok munkájával
kapcsolatban is volt negatív észrevétel.
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselő-testület egész éves
munkáját, a munkához való jó hozzáállást, támogatást, a lakosság részvételék a
közmeghallgatáson.
A közmeghallgatást 17.50 órakor bezárta.

K.m.f.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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