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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 25-én 
11.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti u. 13.) 
 
Jelen vannak: 
 

Tóth János Zoltán polgármester 
Gyurka Miklósné alpolgármester 
Kiss Józsefné képviselő 
Kozma Bognár László képviselő 
Varga József képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 

Lutár Mária jegyző 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, 
jegyzőnőt a rendkívüli nyilvános testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Javasolom a meghívó szerinti egyetlen napirendi 
pont tárgyalását. Napirendi ponttal kapcsolatban kérdezem van-e valami észrevétel? Aki a 
napirendi ponttal egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen. A 
testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével konzorcionális pályázat 
benyújtása a Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút kiépítésére 
 
 
1. Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével konzorcionális pályázat 
benyújtása a Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút kiépítésére 
 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést és a mellékleteket a képviselők kézhez kapták. 
Javasolom, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.  
Akinek kérdése, észrevétel, hozzászólása van, az kérem, szíveskedjen megtenni.  
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, felteszem szavazásra. Aki a határozati javaslatot el 
tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag a testület elfogadta.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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14/2016. (III. 25.) Kt. 
h a t á r o z a t o t 

I. 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kerékpáros turisztikai és hivatásforgalom fejlődése 
elősegítésére 

 
- fontosnak és szükségesnek tartja a Balatoni 

bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút 
kiépítését a határozat mellékletét képező 
nyomvonalvázlat alapján; 

 

- egyetért azzal, hogy Szigliget, Hegymagas, 
Raposka, Tapolca települések önkormányzatai 
kössenek konzorciumi szerződést, a 2014-2020 
évek közötti európai uniós programozási időszak 
Széchenyi 2020 fejlesztési programban 
meghirdetett Veszprém megyei Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretei között megjelent „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című, „TOP-3.1.1.-15” 
azonosító számú pályázati felhívására az elérhető, 
legfeljebb 500.000.000 Ft, azaz Ötszázmillió forint 
támogatás elnyerésére pályázat kerüljön 
benyújtásra, a dokumentációban előírt tartalommal. 
 

Felelős: Hegymagas Község Polgármestere 
Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 
 

II. 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca települések 
részvételével a Balatoni bringakörút és Tapolca város 
közötti kerékpárút kiépítésére irányuló konzorcionális 
pályázat benyújtásával, előkészítésével kapcsolatos 
költségek fedezetére bruttó 241.300 Ft, azaz Kettőszáz 
negyvenegyezer-háromszáz forint összeget biztosít a 
Tapolcai Városfejlesztési Kft. részére a költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
 
Felelős: Hegymagas Község Polgármestere 
Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 
 

III. 
    

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tóth János Zoltán polgármestert a Szigliget, 
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Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével a 
Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút 
kiépítésére irányuló konzorcionális pályázat 
benyújtásával, előkészítésével kapcsolatos, szükséges 
intézkedések megtételére és a „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás támogatási kérelem 
benyújtására” című dokumentum aláírására. 
 
Felelős: Tóth János Zoltán Hegymagas Község 
Polgármestere 
Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 11.20 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 
polgármester jegyző 

 
 


