Képviselő-testület
Hegymagas
J e g y z ő k ö n y v
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 20-án
17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásról.
Ülés helye: Kultúrház (Hegymagas, Szigligeti u. 12.)
Jelen vannak:
Gyurka Miklósné
Varga József
Burucs Tamás
Haffner Sándor
Kozma Bognár László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária
jegyző
Lakosság részéről jelen van 8 fő.
Gyurka Miklósné polgármester: Köszöntötte a képviselőket, valamint a lakosság részéről
megjelenteket. Megállapította, hogy 5 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A
közmeghallgatást megnyitotta.
Ismertette beszámolóját az önkormányzat 2019. évben végzett munkájáról.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Hegymagasiak!
Megint eltelt egy év, a testületnek számot kell adni az elvégzett munkájáról. Az új testület
megválasztása óta egy hónap telt el, de mint alpolgármester részt vettem az éves munkában,
most mint polgármester igyekszem a feladatnak megfelelni és eleget tenni a beszámolási
kötelezettségeknek.
Az előző képviselő testülettel igyekeztem mindent megtenni községünk érdekében. A testület
fegyelmezetten végezte a munkáját, a testületi ülések megfelelően előkészítve lettek
megtartva. A képviselők az üléseken (egy-két alkalommal kivéve) hiánytalanul vettek részt.
Jó kapcsolat a Közös Hivatallal, a jegyzőnővel, az ott dolgozókkal, akik mindig megfelelően
kezelik az ügyintézést, jelentkezések elkészítését, utalásokat. Honlapunkra felkerül minden
olyan információ, a testületi ülések jegyzőkönyve, amellyel igyekszünk a lakosságot
naprakészen tájékoztatni.
Elvégzett feladatok: Széchenyi utcában fák ültetése, elkészült a Hegymagas rendezési terv
módosítása, Szent György utca közvilágítása, Szentháromság szobor renoválása, Kisapáti út
egy szakasza, a többi rész kátyúzása, hegyi utak javítása hidegaszfalttal, buszmegálló előtti tér
és járda, valamint a kultúrház udvarának térkövezése, Széchenyi 15 (Elődeink háza)
udvarában a tároló megépítése.
Rendezvényeink: Szent György hegyi napok, elszármazottak találkozója, Nőnap, Anyák
napja, Gyermek nap, Egy hetes nyári tábor gyermekeknek, Lőrinc napi halászléfőző verseny,
TeSzedd mozgalomhoz csatlakozás, Márton nap, Nyári esték programjai, melyet a
Hegymagas Községért Közalapítvány szervezett, Részt vettünk a Szent György hegytől a
Balatonon át a Lesencékig szüreti felvonuláson, Lesenceistvándon.
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Az önkormányzat feladatainak ellátásához 3 fő saját dolgozót és 2 fő közmunkást alkalmaz.
Szociális Támogatásaink: Iskolakezdési támogatás, Buszbérlet, Szociális tűzifa, szülési és
temetési támogatás. A felsőoktatásban résztvevőknek BURSA ösztöndíjjal segítünk.
Kiemelt feladatunk környezetünk védelme, fontos feladatunk a szemétszállítás, erre a
feladatra az NHSZ-szel van szerződésünk.
Folyamatban lévő ügyek: VIS Major beruházás, Tarányi előtti út cseréje, Tapolca- Szigliget
kerékpárút.
Benyújtott pályázatok a Magyar Faluprogram keretében: Eszközfejlesztésre szánt traktor
(nem nyert), Falu- és Tanyagondnoki szolgálatra fejlesztésére falubusz pályázat feldolgozás
alatt, VIS Major hegyi utak javítására 5,5 M Ft-ot nyertünk, szociális tűzifa 36 m3 2019 évi
rezsicsökkentés, falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás, sportpark pályázat.
Átvett pénzmaradvány 34.810.000. Ft. Házi pénztár 127.575 Ft.
Anyagilag rendben van az önkormányzat, minden kiadást tudunk finanszírozni és megfelelő
maradvánnyal rendelkezünk.
Ezekben kívántam összefoglalni a 2019. évi munkánkat a rendelkezésemre álló adatok
alapján.
Kérte a jelenlévőket, hogy a testület munkájával kapcsolatban mondják el véleményüket,
javaslataikat.
Bakcsi Ildikó: Javasolja, hogy a településnek legyen egy újságja, amit negyedévente ad ki.
Szívesen közreműködne az újság szerkesztésében.
Gyurka Miklósné polgármester: Szervezés alatt van, remélhetőleg januárban már ki is
tudják adni az első számot. A képviselő-testület programjában az is szerepel, hogy a lakosság
megfelelően és időben legyen tájékoztatva.
Pipó Ibolya: Örül, hogy vannak rendezvények a faluban, de ne legyen ingyen. Például, ha
nem halászlevet szeretne főzni, hanem valami mást, saját költségre megveszi hozzá a
hozzávalókat, azt ne ingyen kelljen kínálnia.
Gyurka Miklósné polgármester: Ezen már elgondolkozott, szerinte úgy lehetne a legjobban
megoldani, ha mindenki egy bizonyos összeget befizet, és azt kap, amit kér.
Takács Attiláné: Szeretné megtudni, hogy mi lesz a temető kerítésével. A községben a
kamionos forgalmat korlátozni kellene, több esetben is okoztak már kárt. A községbe
letelepülőket összefogásra kellene buzdítani, csak akkor jelennek meg a rendezvényeken, ha
lehet enni. Javasolja, hogy a hirdetőtáblákon kerüljön ki havonta egy feladatlista, amelyen az
önkormányzat kéri a segítséget a lakosságtól. Jönnek a téli esték, lehetne programokat
szervezni, jobban ki lehetne használni, hogy van kultúrház a településen. Pl. a faültetésről sem
tudott.
Gyurka Miklósné polgármester: A temető kerítés felújítása már több mint egy éves
folyamat, a beérkezett három árajánlat közül fogják kiválasztani a céget. Az üdülő
tulajdonosokat nem lehet kizárni a programokból, aki csak pár hetet tölt itt nyáron, nem tud
úgy részt venni a település életében, mint aki állandó lakos. A hirdetőtáblán lévő felhívásokat,
nagyon kevesen nézik meg. A faültetés nem önkormányzati szervezésben történt, a Szent
György-hegy egyesület csatlakozott a 10.000.000 faültetési programhoz. A védőnő tornát fog
tartani, a szervezés még folyamatban van.
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Burucs Tamás képviselő: Nem minden esetben rossz, hogy az események szájról szájra
terjednek. A betlehem elkészítésére a konkrét időpont a közmeghallgatás előtti ülésen került
megbeszélésre. November 30-án szombaton 10-13 óra között várnak minden segíteni vágyót.
Fa adományokat, illetve anyagi adományokat is kaptak. Az asszonyok és gyerekek vállalták,
hogy a bábukat és a berendezést elkészítik, a férfitársakkal pedig a faszerkezetet készítik el.
Varga József alpolgármester: A maga részéről örül, hogy olyan sokan részt vettek a Márton
napi rendezvényen, így lehet a legjobban megismerni egymást, az új lakókat. Az ételt, amit
fogyasztottak nem olyan nagy összeg, amelyet a település ne tudna vállalni.
Széllné Bea falugondnok: A munkájából adódóan sok nyaraló tulajdonost ismert meg.
Minden esetben eljuttatja a programokat hozzájuk. Vannak olyan új lakók, akik alig költöztek
ide, de már felajánlást is tettek, be akarnak kapcsolódni a falu életébe. Nagyon szimpatikus
emberek.
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.

Gyurka Miklósné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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