Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 3-án, 9.00
órakor tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.)

Jelen vannak:
Tóth János Zoltán
Gyurka Miklósné
Kozma-Bognár László
Varga József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Kiss Józsefné

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária

jegyző

Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait és jegyzőnőt. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el, és vegyék napi rendre a „Polgármester
jutalmazása” és „Vegyes ügyek” című pontokat.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

Szociális tűzifa rendelet elfogadása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

2.

Polgármester jutalmazása
Előadó: Kiss Józsefné Ügyrendi Bizottság elnöke

3.

Vegyes ügyek
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1. Szociális tűzifa rendelet elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az idei évben is kiírásra került a szociális tűzifa pályázat
az 5000 főt meg nem haladó települési önkormányzatok részére a szociális tűzifa vásárláshoz
kapcsolódó támogatáshoz. Az önkormányzat idén 36 m2 tűzifa vásárlására kapott támogatást.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Javasolja, hogy a jogosultság megállapításakor az egy
főre jutó havi jövedelem összegét a javasolt 60.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra emeljék fel.
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezetet fogadja el azzal,
hogy a jogosultság megállapításánál figyelembe vehető jövedelemhatár összege 80.000 Ft.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
16/2019. (X. 8.)
rendelet
a szociális tűzifa juttatás szabályairól

2. Polgármester jutalmazása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester bejelenti érintettségét és átadja az ülés vezetését
Gyurka Miklósné alpolgármesternek.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Javasolja, hogy Tóth János Zoltán polgármestert
érintettség miatt zárja ki a képviselő-testület a szavazásból.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
52/2019. (X.03)
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Tóth
János Zoltán polgármestert a polgármester jutalmának
megállapítása előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.

Az alpolgármester felkéri Varga Józsefet, mint az Ügyrendi Bizottság elnökhelyettesét, hogy
a bizottság javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.
Varga József Ügyrendi Bizottság tagja: Kiss Józsefné képviselő a mai ülésen nem tudott
részt venni, ezért az Ügyrendi Bizottság javaslatát a polgármester jutalmazására vonatkozóan
ő terjeszti elő, mint a bizottság elnökhelyettese.
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A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármester meghatározott
időszakban végzett munkája értékelése alapján. Tóth János Zoltán polgármester az idei
választáson nem indul polgármesterjelöltként, a képviselő-testületnek egy rendezett, jól
működő települést ad át úgy, hogy a település további fejlődése érdekében pályázatokat
nyújtott be.
A bizottság javasolja, hogy Tóth János Zoltán polgármester részére az előterjesztés szerint,
két havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a testület, polgármesteri
munkájának elismeréséül.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
53/2019. (X.03)
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth
János Zoltán polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a szerint jutalmat
állapít meg, melynek összege a polgármester illetményének 2
havi összege, azaz bruttó 299.600 Ft + járulékai.
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy
intézkedjen a polgármester jutalmának kifizetéséről, melynek
fedezete 2019. évi költségvetésben jutalom címén tervezett
előirányzat.
Határidő: 2019. október 10.
Felelős: Gyurka Miklósné alpolgármester
3. Vegyes ügyek
Tóth János Zoltán polgármester:
„Elérkeztünk a ciklus utolsó testületi üléséhez, összefoglalom és megköszönöm képviselő
társaim munkáját. Úgy érzem eredményes munkát végeztünk, az önkormányzatunk teljesítette
feladatát. Öt évvel ezelőtt azzal az elhatározással indultam a polgármesteri feladatért, hogy
szeretnék a falu érdekében tevékenykedni. Egész munkámat úgy építettem fel, hogy egyetlen
cél volt előttem, a falu érdeke, ebben a szellemben dolgoztam végig az elmúlt öt évet.
Mostoha körülményeket örököltünk, azonnal neki kellett láttunk a szükséges munkálatoknak.
Ilyen volt a beázások megszüntetése, három épület tetejét kellett kijavítani. Kitakarítottuk a
Széchenyi út 15-17 udvarát, ugyanitt lebontottuk az összedőlt pincetetőt, majd újat építettük,
befejeztük a lakóépület felújítását, teljes felújítást kapott a Széll Gáborféle ház, amit
berendeztünk hagyományos, régi bútorzattal, elneveztük Elődeink Házának. Az udvarban egy
új raktárépület készült, amelyben a kovácsműhely is helyet kapott. Felújításra került az
udvarban lévő régi istálló. Megkezdtük a borospince berendezését.
A kultúrházat kívül, belül kifestettük, lebontottuk a tetőre dőlt kéményt, kicseréltük az összes
ablakot, bővítettük a konyhát és fel is szereltük, kialakítottuk az előteret, új székeket vettünk.
A környezetét rendeztük, ott kapott elhelyezést a kemence, bővítettük, felújítottuk a
játszóteret, az udvar térburkolást kapott.
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Felújítottuk és bővítettük a ravatalozót.
A hivatal épülete teljes felújításon esett át, tetőátrakás, nyílászárók cseréje, külső-belső festés,
megszüntettük a gazdaságtalan biokazán működtetését.
Külső festést kapott a faluház, rendeztük a romos környezetét, felújításra került a
Szentháromság-szobor, pótoltuk az ellopott Szent György szobrot.
Folyamatosan végeztük a hegyi utak javítását, kátyúzását, részben felújítottuk a kisapáti utat.
Új buszvárót építettünk egy elegáns, biztonságos buszöböllel, elkészült az oda vezető járda.
Az elszáradt fákat kivágtuk, parkosítottunk, virágosítottunk, a hivatal és a templom előtti a
rossz minőségű járda helyét térburkoltuk. A falu közepén, valamint a Lengyel kápolna előtt
lévő keresztet kovácsoltvas kerettel láttuk el.
Létrehoztuk a falugondnokságot, ennek ellátásához vásároltunk egy kilenc személyes
kisbuszt.
Színvonalas ünnepségeket tartottunk, két alkalommal szerveztük meg az elszármazottak
találkozóját, megírattuk a falu történetét tartalmazó könyvet. Igyekeztünk segíteni a lakosság
problémáinak megoldását, a falu működtetése zavartalan volt.
Jó együttműködést
alakítottunk ki az alapítványunkkal, egyházközségünkkel, nyugdíjasklubbal. Elkészült a falu
rendezési terve.
A fejlesztésekhez az anyagi erőforrásokat elsősorban saját erőből és részben pályázatból
biztosítottuk. Tervszerű, takarékos gazdálkodást valósítottunk meg, összevontunk két
munkakört, ezzel megtakarítottuk egy ember munkabérét a járulékokkal együtt, felére
csökkentettük a szemészállítás költségét, bevezettük az iparűzési adót. Az eladott telkek ára
vélhetően teljes összegében az új önkormányzat rendelkezésre áll, mivel számláinkon
összesen 37 millió Ft van, pályázatból még megközelítőleg 24 millió Ft fog érkezni a
következő időszakban.
Nagy pályázataink sajnos nem voltak, de nyertünk kétszer hegyi utak javítására, egyszer
csapadékvíz elvezetésére, szabadtéri sportparkra, falubusz pályázatunk biztosan nyerni fog.
Volt beadott és elutasított pályázatunk járdaépítésre, valamint előkészítettünk két pályázatot
(zártkerti utak, kultúrház korszerűsítése) amit feltételek hiánya miatt nem tudtunk beadni. A
traktorra beadott pályázatunk még elbírálás előtt áll. Pályázatainkra kapott támogatás összesen
35 millió Ft körül van.
Köszönöm a képviselő testület tagjainak, a civil szervezeteink vezetőinek a fentiekhez
nyújtott segítségét, mindenki magában döntse el, hogy mennyivel járult hozzá szeretett
kisfalunk működéséhez, gyarapításához. Köszönöm a közös hivatal dolgozóinak önzetlen,
szakszerű munkáját, külön is köszönöm Lutár Mária jegyzőnek, hogy mindenben kézséggel
rendelkezésünkre állt.
Köszönöm Hegymagas lakóinak, hogy együtt dolgozhattam velük, köszönöm a
támogatásukat.
Azt hiszem már mindenki előtt ismert, hogy az október 13-i választáson nem indulok, a
következő testület tagjainak, a falu lakosságának sok sikert, eredményes munkát, jó
egészséget kívánok!”
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 10.00 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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