Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 8-án, 15.30
órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.)
Jelen vannak:
Gyurka Miklósné
Kozma-Bognár László
Haffner Sándor
Burucs Tamás

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Varga József

alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
Tóthné dr. Titz Éva

jegyző
aljegyző

Gyurka Miklósné polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt, aljegyzőnőt és a
meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést
megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendet fogadják el és 5. napirendi pontként
vegyék fel „A konténer felügyeletével megbízott munkavállaló munkaszerződésének
meghosszabbítása” című napirendi pontot.

A megtárgyalt napirend
1.

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Előadó: Gyurka Miklósné

2.

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

3.

A könyvtár és a hivatal épületén lévő internet átjátszó cseréje
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

4.

Hegymagas Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 243, 245 és 255 hrsz-u
ingatlanok vételére ajánlat
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

5.

A
konténer
felügyeletével
megbízott
meghosszabbítása
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

munkavállaló

munkaszerződésének
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1. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
elfogadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést és a rendelettervezetet mindenki megkapta.
Évek óta pályázik az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásra. Az idei évben 27 m3 tűzifa
vásárlásra kapott támogatást az önkormányzat. A kérelmeket október 30. napjáig lehet
benyújtani, azt követően a testület egyedi határozattal dönt a támogatás mértékéről.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezetet fogadja el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
7/2020. (X. 26.)
rendelet
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.
A képviselők részéről nem érkezett javaslat, hozzászólás.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
54/2020. (X.08.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a
2020/2021. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító
iskolai körzethatárok módosítását a következő (2021/2022.)
tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.
A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének
nyilvántartásában Hegymagas községben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a jelenlegi állapotot figyelembe véve intézményi/ tagintézményi bontásban:
•
Szigligeti Általános Iskola: 0 fő,
összesen: 0 fő
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok
előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a
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hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó
adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére 2020. október 15. napjáig - továbbítsa.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
3. A könyvtár és a hivatal épületén lévő internet átjátszó cseréje
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. többször beszéltek
már róla, hogy a könyvtárban nincs internet, a hivatalban sem a legjobb. Ez a mindennapi
munkához már elengedhetetlen. A hiba feltárása megtörtént, az átjátszó elromlott. Erre
vonatkozóan Kaszás Lajos Attila szigligeti lakostól, aki rendszerinformatikus árajánlatot
kértek, amely az előterjesztés melléklete.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.
A képviselők részéről nem érkezett javaslat, hozzászólás.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
55/2020. (X.08.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
könyvtár épületén és a hivatal épületén elhelyezett internet
átjátszó cseréjével az árajánlatának megfelelően 214.000 Ft azaz
Kétszáztizennégyezer forint összköltséggel Kaszás Lajos Attila
egyéni vállalkozót bízza meg.
A Képviselő-testület a költségeket az önkormányzatnál tervezett
karbantartási szolgáltatások előirányzat terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg és a
vállalkozói szerződést írja alá.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
4. Hegymagas Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 243, 245 és 255 hrsz-u
ingatlanok vételére ajánlat
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: Mikola Margit hegymagasi lakos ingatlanvásárlási
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé. A kertje végében található az önkormányzat
tulajdonában lévő 243, 245, és 255 hrsz-ú gazos, műveletlen ingatlanokat szeretné
megvásárolni gyümölcsös telepítése céljából. Véleménye szerint nem kellene eladni a meglévő
ingatlanaikat.
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Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.
A képviselők részéről nem érkezett javaslat, hozzászólás.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
56/2020. (X.08.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonában lévő
Hegymagas 243, 245, és 255 hrsz-ú ingatlanokat nem értékesíti.
Megbízza a polgármestert, hogy a vételi ajánlatot tevő kérelmezőt
a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

5. A konténer
meghosszabbítása

felügyeletével

megbízott

munkavállaló

munkaszerződésének

Gyurka Miklósné polgármester: Ihász József hegymagasi lakos felügyeli a konténereket, ami
nagyon jól működik. Nagyon becsületesen végzi a rábízott munkát, munkájával elégedett.
Október 31. napjáig van munkaszerződése, szeretné tovább foglalkoztatni, várhatóan az ősz
folyamán is többen tartózkodnak a hegyen a szokásosnál, szükség lesz a folyamatos nyitva
tartásra és felügyeletre.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.
Kozma-Bognár László képviselő: Egyetért a szerződés meghosszabbításával.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vegyes hulladékgyűjtő konténer
felügyeletére alkalmazott nyugdíjas munkavállaló munkaszerződését 2020. december 31.
napjáig hosszabbítsa meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
57/2020. (X.08.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vegyes
hulladékgyűjtő konténer felügyeletére alkalmazott nyugdíjas
munkavállaló munkaszerződését 2020. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
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Megbízza
a
jegyzőt,
hogy
a
munkaszerződés
meghosszabbításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Gyurka Miklósné polgármester
megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 15.45 órakor bezárta.

Kmf.

Gyurka Miklósné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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