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A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja, elmondja, hogy minden kuratóriumi tag részt vesz a mai
ülésen. Köszönti a kuratóriumi ülésen megjelent tagokat, Tóth János Zoltán polgármestert és Gyurka
Miklósné alpolgármestert.
A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja.
Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőnek a személyére.
Kéri a kiküldött napirendek elfogadását.
Napirendek
Jegyzőkönyv vezető
Hitelesítő

Kiküldött meghívó
szerint

Igen szavazat 100 % Nem
:

0% Tartózkodás
:

0%

Bakos Gáborné

Igen szavazat 100 % Nem
:

0% Tartózkodás
:

0%

Tóth László

Igen szavazat 100 % Nem
:

0% Tartózkodás
:

0%

A levezető elnök felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.
Sorszám:

2/2019-01

Előterjesztő, szóbeli
kiegészítés

A hegymagasi Faluház és Könyvtár előtt álló,
Szent Háromság oszlop szobor felújításának támogatása

Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető
elnök

Levezető elnök: A Szent Háromság oszlop szoborból hiányzó Szent
György szobor pótlása és a teljes szobor felújításának támogatási
kérdése kapcsán az elmúlt héten megtudtam, hogy korábban már
volt felújítva, Jovánovics György kezdeményezésére és
szervezésében, a munkát Varga Zoltán végezte. Ezt követően a
Szent György szobrot ellopták, továbbá egy másik szoborrész
ledőlt, és a teljes szobor is sokat amortizálódott. Alapítványunk,
most a hiányzó szobrot el kívánja készíttetni, ezzel segítené az
önkormányzat felújítási munkáját és a teljes oszlop szobor
restaurálását, ha a kuratórium megszavazza. A Szent György szobor
elkészíttetésének költségéhez szükség lenne az Alapítvány
támogatására. Javaslom a szobor beszerzéséhez az Alapítvány
részéről 100.000 Ft-os támogatás megadását.

Szavazás a
napirendről:

Igen
szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

Tartózkodás
:

0,00%

Határozat:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium a hegymagasi Faluház egyhangúlag
és Könyvtár előtt álló, Szent Háromság oszlop szobor Szent György elfogadták.
szobrának elkészíttetéséhez 100.000 Ft-os támogatást nyújt.

Sorszám:

2/2019-02

Előterjesztő,
szóbeli
kiegészítés

Énekesné
György
Zsuzsanna
Levezető elnök

Szavazás a
napirendről:

Tóth János Zoltán polgármester tájékoztatója az ügyben
Levezető elnök: Megkéri Tóth János Zoltán polgármestert, hogy tegye
meg tájékoztatását a Szent Háromság oszlop szobor ügyével
kapcsolatban.
Tóth János Zoltán: Az elmúlt pár évben sok mindent szerettünk volna
megvalósítani a faluban. Az oszlop szobor felújítását is terveztük, ezért
ennek érdekében még évekkel ezelőtt megkerestem Kőfalvi Vidort, aki
szobrok felújítással, restaurálással foglalkozik, és az egyház részéről
Cséri Gergely plébánossal is egyeztettem. Mindketten pozitívan álltak
a dologhoz. Varga Zoltán, aki korábban részt vett az oszlop szobor
felújításában nemrég megkeresett, hogy van egy elmaradt munkája,
ezért még ősszel el tudná készíteni a hiányzó Szent György szobrot, és
kedvezményes díjat számítana fel. Amennyiben az Alapítvány
támogatja a hiányzó szobor elkészíttetését, megkeresés esetén, a
hegymagasi önkormányzat képviselő-testülete anyagilag támogatná az
Alapítvány szándékát.
Bakos Gáborné: Úgy szabályos, ha árajánlatot kérünk, és a kapott
árajánlat alapján megrendeljük, szerződünk a szobor elkészítésére. Az
egyháztól is kellene egy nyilatkozat.
Tóth László: Az egyház hozzájárulásának nem lesz akadálya, ezt meg
tudjuk oldani a plébános úrral.
Levezető elnök: Amennyiben a tagok egyetértenek, akkor konkrét
árajánlatot kérünk Varga Zoltántól a szobor elkészítésére. A kapott
árajánlat alapján, a saját erőforrásból származó 100.000 Ft-os
támogatásunk feletti összeghez anyagi támogatást kérünk az
önkormányzattól, mivel anyagi lehetőségeink szűkösek. Jelenleg a
folyószámlánkon 515.640 Ft-unk van, és lekötve 250.000 Ft.
Széll Ferenc: Kérjük meg az árajánlatot és támogassuk az oszlop
szobor rendbehozatalát.
Dr. Ságvári György: A szobor későbbi védelmére is kell gondolnunk,
hiszen a szobrok megerősítése elengedhetetlen, a megrendeléskor erre
majd fel kell hívni a figyelmet.
Tóth János Zoltán: ez már a kivitelező felelőssége lesz, mint mindig.
Igen szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

Tartózkodás
:

0,00%

Határozat:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratórium anyagi lehetőségeinek
szűkössége miatt a hegymagasi Faluház és Könyvtár előtt álló, Szent
Háromság oszlop szobor Szent György szobrának elkészítésére kért
árajánlat függvényében anyagi támogatást kér Hegymagas Község egyhangúlag
Önkormányzatától.
elfogadták.

Sorszám:

2/2019-03

Előterjesztő,
szóbeli
kiegészítés

Énekesné
György
Zsuzsanna

Egyebek
Levezető elnök: A 10 Millió Fa civil kezdeményezéshez lehetne
csatlakozni, melynek fő célja, hogy minél több fa legyen a Földön.
Mindenki
támogathatja,
magánemberek,
civil
szervezetek,

Levezető elnök önkormányzatok, alapítványok és egyesületek. Bakos Gábornéval már
beszéltünk erről korábban erről, neki lenne pár javaslata a területet
illetően, így megkérem, ismertesse a kuratóriummal.
Bakos Gáborné: Jó lenne fásítani a Tapolca felől bevezető út mentén
az üdvözlő tábla után lévő széles zöldterületet, nemcsak fákkal, hanem
virágzó cserjékkel is. A következő javaslatom a Fenyősi utca és a
Szent György utca kereszteződésénél a most kialakult új focipálya
zöldterületének út menti részét.
Tóth János Zoltán: A bevezető út melletti területet még én rakattam
rendbe, mikor polgármester lettem, az is lehet, hogy az a terület még a
közúté, ezt meg kell nézni.
Az önkormányzat nemrég kapott hírt arról, hogy az évekkel ezelőtt
kültéri fitnesz gépekre benyújtott pályázat nyert, mely a Fenyősi utcai
zöldterületen lesz a tervek szerint telepítve. Ha ide ültetnénk fákat, a
kérdés az, hogy ki fogja ültetés után ezeknek gondját viselni, az
önkormányzat kapacitása kicsi, és a lakóknak csak kis hányada az,
meglátásunk szerint, akik önként és szívesen részt vennének a
közterületi munkákban.
Levezető elnök: Mindenképp fontos lenne fásítani, és majd próbáljuk
megoldani és megszervezni a gondozásukat, akár a fák örökbe
fogadásával.
Levezető elnök megkéri Bakos Gábornét, ismertesse az Elődeink Háza
útirányjelző tábla elkészítésével kapcsolatos történteket röviden.
Bakos Gáborné: Burucsné Walle Barbara napokon belül elkészül a
tábla festésével, melyhez a földbe üthető fatáblát Slang László,
hegymagasi lakos készítette el és ajánlotta fel térítésmentesen a
településnek. A jelenlegi állapotában a tábláról készült fényképet
körbeadom, hogy mindenki elképzelhesse, milyen lesz majd. Ha
sikeres lesz, akkor ennek mintájára készülhet el a többi útirányjelző
tábla, valamint az új turisztikai térkép is a faluban, amit az előző,
2019. május 22-i, kuratóriumi ülésen már tárgyaltunk.
Szavazás a
napirendről:

Igen szavazat:

Nem
100,00% szavazat:

0,00%

Tartózkodás
:

0,00%

Határozat:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai támogatják
a 10 Millió Fa civil kezdeményezésben a részvételt, a Fenyősi utcai egyhangúlag
területre ültetendő facsemeték beszerzésével.
elfogadták.

Sorszám:

2/2019-04

Vélemények, hozzászólások

Előterjesztő,
szóbeli
kiegészítés

Énekesné György
Zsuzsanna
Levezető elnök

Levezető elnök: mivel egyéb vélemény, hozzászólás nem
érkezett, szavazásra nincs szükség.
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jegyzőkönyv vezető

jegyzőkönyv hitelesítő

