Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 15-én 16.00
órakor tartott nyilvános üléséről.
Az 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 meghívott:
Lutár Mária jegyző
Horváth József rendőralezredes

Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy
a képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Az
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat egy napirendi ponttal
egészítsék ki, amely Raposka Község Önkormányzatával való együttműködési megállapodás
a falugondnok helyettesítésére. Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a kiegészített
napirendi javaslatot.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tapolcai Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója Hegymagas község
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
2018. évi költségvetés módosítása
Hegymagas Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak értékelése
Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi munkájáról
Együttműködési megállapodás falugondnok helyettesítésére Raposka Község
Önkormányzatával
Vegyes ügyek
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1. Tapolcai Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója Hegymagas
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

község

Tóth János Zoltán polgármester: Nagyon alapos és részletes beszámolót kaptak. Átadja a
szót Horváth József rendőralezredesnek.
Horváth József rendőralezredes: A beszámolóban látszik az egyre javuló tendencia, a
település nyugodt, kiegyensúlyozott. Egyedi problémák vannak, amelyek kisebb
jelentőségűek. A közlekedési biztonsággal több probléma adódott, az áthaladó autók nem
tartják be a sebességkorlátozást. A közlekedési osztály méréseket végez, ebben az évben
igényeltek olyan járművet, ami elölről és hátulról is méri közlekedő járművek sebességét,
illetve az előzést is mérni tudja. Kérelmezték a civil járműből való mérés engedélyezését is.
Talán ezzel előnybe tudnak kerülni, ez fontos az itt élőknek, hiszen nem mindegy, hogy
milyen a településen a közlekedésbiztonság. Személy elleni bűncselekmény két esetben
történt, ezek könnyű testi sértések voltak, amely egy családon belül történt. Szükséges
megemlíteni a polgárőrséggel való együttműködésüket, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápolnak.
A rendezvényeken segítik a rendőrség munkáját, így hatékonyabb a munkájuk.
Gyurka Miklósné alpolgármester: A drog helyzetről kér tájékoztatást, mivel történt a
településen ilyen is.
Horváth József rendőralezredes: Jelenleg is folyamatban van a nyomozás, tehát
felvilágosítást nem adhat. A lakosság körében, akik itt élnek nincs „droghelyzet”.
Tóth János Zoltán polgármester: Köszöni a részletes tájékoztatás, és a rendőrség eddigi
munkáját, különösen a körzeti megbízott munkáját.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a beszámolót.
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
24/2018. (V.15.) Kt.

határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolóját Hegymagas község
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről elfogadja.

Kiss Józsefné megérkezett az ülésterembe, a képviselők száma 4 főre változott.
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2. 2018. évi költségvetés módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékelte.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztés mindenki megkapta. A módosításban a
képviselő-testület határozattal elfogadott döntései szerepelnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a módosítást.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és megalkotta az alábbi rendeletet:
2/2018. (V. 28.)
rendelet
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Hegymagas Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak értékelése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, levelet írt a 18-30 éves
korosztály részere, amelyben meghívta őket egy kötetlen beszélgetésre, ahol el tudják
mondani a véleményüket, milyen programokat javasolnak.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a beszámolót.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
25/2018. (V.15.) Kt.

határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hegymagas Község Önkormányzatának a 2017. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről
szóló beszámolót elfogadta.

4. Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi munkájáról
Tóth János Zoltán polgármester: Önálló polgárőr egyesület nincs a településen, a szigligeti
egyesülethez csatlakoztak a település polgárőrei. Nyolc polgárőr tagja van az egyesületnek, a helyi
csoport vezetője Varga József. A helyi csoport nem működik, kérte, hogy üljenek össze és
beszéljék meg, hogy mit lehetne tenni ez ügyben. A beszámolóban leírtakkal egyetért, a működés
nehézségét nem a pénzhiány okozza, fel kellene vállalni valamelyik képviselőnek a munkájuk
segítését. A körzeti megbízottal tartják a kapcsolatot, de rendszeres kapcsolat, összetartás nincs a
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helyi polgárőrök között. Megköszönte a polgárőrség munkáját, kéri őket, hogy intenzívebben
vegyenek részt a község életében.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a beszámolót.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
26/2018. (V.15.) Kt.

határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadta.
Egyidejűleg megköszöni az egyesület munkáját, és elismerését
fejezik ki a községben végzett tevékenységéért.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
határozat kivonat megküldésével az egyesület elnökét
tájékoztassa.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

5. Együttműködési megállapodás falugondnok helyettesítésére Raposka Község
Önkormányzatával
Tóth János Zoltán polgármester: A februári ülésen megbízta a képviselő-testület az
együttműködési megállapodás feltételeinek megtárgyalásával. Ezt követően elkészült a
megállapodás, melyet a képviselők kézhez kaptak. (Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv
melléklete.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a beszámolót.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
27/2018. (V.15.) Kt.

határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Falugondnoki Szolgálat folyamatos működésének biztosítása
érdekében Rapoka Község Önkormányzatával megkötendő
„Együttműködési megállapodást” elfogadja, és a felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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6. Vegyes ügyek
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Lesencétől a Balatonig
Társulás a múlthéten tartotta az ülését, ahol értékelték a tavalyi szüreti felvonulást, ami nagyon jól
sikerült. 5.100.000 Ft-os bevétellel és ugyanennyi kiadással lett megszervezve, nagyon sok
támogatást sikerült szereznie a nemesvitai polgármesternek. Kérelmet nyújtott be, hogy ne
Hegymagas szervezze a felvonulást.
A kemence építése folyamatban van, az alap már készül. A kemenceépítéssel egyidejűleg
javasolja, a kultúrház előtti tér leburkoltatását is.
A temető kerítés felújítására is javaslatot tesz, mert a ravatalozó feletti rész nagyon rossz
állapotban van.
Kiss Józsefné képviselő: Javasolja, hogy a Táncsics utca felőli részt is újítsák fel, mivel az is
rossz állapotban van.
Tóth János Zoltán polgármester: Megköszönte a javaslatot. Kész elemekből javasolja a kerítést
elkészíteni.
Július 2-án a Szentgyörgy-hegyen lesz rendezvény, rossz idő esetén egy héttel el lesz tolva. A
boros pincék 16 órától hajnali 4 óráig nyitva lesznek. Ezt a helyi borászok és Budavári Dóra
összefogásával valósítják meg, 21 pince vesz részt a programban. A rendezvény neve:
„Szentgyörgy-hegy hajnalig”.
Raposka településsel közösen szervezik meg az idei gyermeknapot. Nagyon lelkesen hozzáfogtak
a szervezéshez, egy baj van vele, hogy pünkösdvasárnapra esik. A meghívók már kimentek, a
programok költségét a városi könyvtár támogatásával biztosítják. A falubusz átviszi az
érdeklődőket, ha van rá igény.
Kozma-Bognár László megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 5 főre
változott.
Gyurka Miklósné nagyon régóta tervezi, szervezi a nyugdíjasok kirándulását. Az útvonal és a
program összeállt, az önkormányzat támogatni fogja a kirándulást, ha testület is beleegyezik.
A rendezési terv készítőjével közölni fogja a képviselő-testület elvárását, hogy záros
határidőn belül fejezze be a munkát.
Kiss Józsefné képviselő: A Széchényi utca nagyon rendetlen, kéri, hogy ott is figyeljenek a
zöldterület gondozására.
Tóth János Zoltán polgármester: Rendbe fogják tenni.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 17.10 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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