Képviselő-testület
Hegymagas
J e g y z ő k ö n y v
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 19-én
17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásról.
Ülés helye: Kultúrház (Hegymagas, Szigligeti u. 12.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán
Gyurka Miklósné
Kiss Józsefné
Varga József
Kozma Bognár László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
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Lutár Mária
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Lakosság részéről jelen van 8 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 5
képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A közmeghallgatást megnyitotta.
Ismertette beszámolóját az önkormányzat 2018. 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.
Az idei évben is megtettünk mindent, amit lehetett és tudtunk, összességében látszik, hogy
dolgozunk, fejlesztjük a falut. A Képviselő-testület munkájáról annyit mondanék el, hogy
mindig késlekedés nélkül összeültünk, ha kellett, ha valami olyan dolog jött, ami rajtunk
múlott összehívtuk a testületet, megtárgyaltuk, miattunk nem késett el semmi. Ha valami nem
jött össze, az nem a testület miatt történt.
Ebben az évben 16 testületi ülést tartottunk, ebből kettő volt rendkívüli, amit nagyon gyorsan
össze kellett hívni. Zárt ülést három alkalommal tartottunk. Együttes ülés is volt, ami azt
jelenti, hogy a közös hivatalt alkotó hat falu képviselői ültek össze tanácskozni, ilyen kétszer
volt ebben az évben.
Minden közös hivatali dolgozó pozitívan áll a hegymagasi ügyekhez. A jegyzőnő is mindig
segít, ha szükség van rá.
A gyűléseink általában teljes létszámmal szoktak történni, nem volt még olyan, hogy ne lett
volna határozatképes a testület.
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A civil szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolunk. Nekem, mint polgármesternek meg van a
fogadó napom, a fogadó órám, de bármikor lehet jönni, akár telefonon is kereshetnek.
Az alapítvánnyal nagyon jó a testület kapcsolata, nagyon jól is működik. Az egyházközséggel
is jó kapcsolatban vagyunk.
Közös polgárőrség működik Szigligettel. A polgárőreinkre mindig lehet számítani, akár
rendezvényekről, akár bármi másról van szó, mindig ott vannak, és a segítenek. Köszönjük
szépen az ő munkájukat.
Ez a ciklus nem 4 évig, hanem 5 évig fog tartani. Még egy év hátra van, azután nem tudjuk,
hogy 4 vagy 5 évre lesz választva a testület. Én már nem fogok indulni polgármester
jelöltként, bár, ha most lennék 60 éves indulnék. Ez egy nagyon szép feladat, munka.
Egyáltalán nem bántam meg, hogy elválaltam. Nem titok, jövőévben már a 78. évemet töltöm,
nem szeretnék polgármesterként indulni.
Felsorolnám, hogy mi valósult meg ebben az évben.
Az Elődeink Házát felújítottuk, berendeztük, üzemeltetjük. A buszmegállót megcsináltattuk a
járdával együtt. A faluközpontját rendbe hoztuk, szeretnénk még tovább szépíteni,
térburkolattal szeretnénk ellátni. A hivatali épület is rendbe lett téve, a tető le lett cserélve,
kívül belül ki lett festve és a nyílászárók is ki lettek cserélve. A faluház kívül le lett festve, a
bástya ki lett javítva. A játszóteret csak egy hintával sikerült bővíteni, kértünk rá
felülvizsgálatot. Az történt, hogy aki felülvizsgálatra jött feljelentést tett a kormányhivatalnál,
így nem lehet jelenleg használni, de tervben van a játszótér felújítása. A Kultúrház belső
festése elkészült. A kemence elkészült, lehet használni. Az avatása is megtörtént. Bárki
használhatja előzetes engedély kérés után. A falugondnoki szolgálat a megszokott módon jól
működik, apró hibák vannak a busszal, de valahol olvastam, hogy jövőre lesz pályázati
lehetőség buszokra. Ebben az évben a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott a
falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatban, minden rendben volt. A rendezési tervvel
kapcsolatban három hete tartottunk egy utolsó megbeszélést, ahol a fő építész megígérte,
hogy még azon a héten elküldi a módosításokat a szakhatósági állasfoglalásokkal, de nem
küldte. Nem jutunk előrébb.
A Tapolca-Hegymagas-Szigliget kerékpárút is tervezés alatt van, ez nem rajtunk múlik. A
testület mindig elfogadta azt a felsőbb döntést, amit el kellett fogadni.
Ebben az évben az állami támogatás 19 millió forint volt, az adóbevétel összesen 19 millió
forint, ebből az iparűzési adó 2,6 millió forint. Telekértékesítésből is elég sok bevétele lett az
önkormányzatnak. A testület egy ideig felfüggesztette a telekértékesítést. A kiadások a
költségvetésnek megfelelően történtek. Körülbelül 50 milliós tartalékkal rendelkezünk, ami
eddig még nem történt meg, hogy ennyi tartaléka legyen az önkormányzatnak.
Kérte a jelenlévőket, hogy a testület munkájával kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat.
Takács Attiláné: Tisztelt Polgármester úr, Képviselő-testület. Nem régiben találkoztak egykét olyan esettel, ami megrökönyödésre ad okot. Az első az volt, amikor szembesültek azzal,
hogy a faluba le-, vagy betelepülőkkel senki sem foglalkozik. Az utcán találkoznak az új
lakókkal és egy kis beszélgetés után derül ki, hogy melyik házat vették meg és hol laknak. A
másik eset pedig, hogy a Márton-napi összejövetelen szemben ült velük egy idegen pár, a
meghívójukat az asztalra tették, hogy lássák, hogy ők bizony meg vannak hívva. Németül
beszéltek, ismeretlenek voltak, a mellettük ülőkkel tudtak kommunikálni, hogy hova is jöttek,
mi ez a rendezvény. Megvacsoráztak, jó borokat kóstoltak egy kicsit beszélgettek a mellettük
lévőkkel, akik szintén nem régóta vannak itt, de érdekes módon a meghívásos
rendezvényeken ott vannak. A közvetlen közelükben ülőknek be sem mutatkoztak. Miután
elmentek utána tudták meg, hogy kik ők, az ő hátsó szomszédjaik. Pár napra rá, kint tettek-
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vettek az udvaron sötétedés után nyitva volt a temető kapu. Az új szomszéd tolja ki a
talicskáját a temetőből, háromszor fordult a szemetével. Még meg sem száradt a tinta a
szerződésén, de ingyen eszik, a szemetet nem önkormányzati zsákba gyűjti, hanem a temetőbe
hordja, ez felháborítja. Ezekkel a letelepedőkkel el kell beszélgetni, hogy mik a jogaik és a
kötelezettségeik, ha ide akar tartozni ehhez a közösséghez. Minden házhoz kuka kell, hogyan
kell bejelenteni. Valahogy be kell vonni a falu életében az új lakókat is, hogy nemcsak innienni lehet itt. Valamit vissza is kéne adni a falu felé is. Jó lenne, ha vissza lenne állítva a tiszta
udvar rendes ház minősítést. Javasolja, hogy a Tiszta és a Virágos Veszprém Megyért
mozgalomba nevezzen a falu. Kiváló minősítést 46 település kapott, különdíjas pedig 5
település. A település is ott lehetne a felsoroltak között. Csak egy kis összefogás és több
társadalmi munka kell hozzá. Június 20-án öt hónappal ezelőtt beadtunk egy kérelmet, amire a
mai napig nem érkezett válasz.
Tóth János Zoltán polgármester: A tiszta udvar rendes ház, nincs akadálya, utána járnak.
Amint elkészül a térkövezés megyei szinten is benevezhetnek a virágos versenyre, jó ötletnek
gondolja.
A kérelmüket többször tárgyalta a testület. Röviden elmondja, hogy miről is van szó. A
temető kerítéséről, Göllei Béláék háza mellett végig egy sövény van. Azt szeretnék, hogy ha a
sövény ki lenne vágva és egy fix zárt kerítést építene az önkormányzat, ami nem lenne egy
olcsó dolog. A képviselő-estület újra fogja tárgyalni.
Széll Józsefné: Csak hegymagasi lakosok kaptak meghívót a rendezvényekre.
Az előttük lévő területről hiányzik az árok. Az udvarba folyik a csapadék, ezt valamilyen
módon meg kellene oldani.
Tóth János Zoltán polgármester: Ismeri a problémát. Nem tudja, hogy ha elkészülne az
árok hova lehetne elvezetni a csapadékot onnan. A közútkezelővel beszélt, egyetértenek azzal,
hogy kell rá valami megoldás. Az árkot ki is ásnák, de az önkormányzatnak kellene
kikövezni. A Képviselő-testület dönteni fog arról, hogy elvállalja-e ezt a feladatot.

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 polgármester a közmeghallgatást 17.50 órakor bezárta.

K.m.f.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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