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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. november 16-án 
16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
 
Ülés helye: Faluház (Hegymagas, József A u. 11.) 
 
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, és az érdeklődőket a nyilvános testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az ülésről hangfelvétel 
készül. Javasolom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat egészítsük ki még egy plusz 
napirendi pont felvételével, a szociális célú tűzifa szabályáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásával. Az erre vonatkozó előterjesztést a képviselők megkapták. A napirendi 
pontokkal kapcsolatban kérdezem van-e valami észrevétel? Aki a napirendi pontokkal 
egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen egyhangú igen szavazat.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szociális célú tűzifa szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásának előkészítése 
3. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás – Társulási Megállapodás módosítása 
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése 
5. Temetőkataszter készítésére árajánlatok 
6. Vegyes ügyek 
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1. Szociális célú tűzifa szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nekem a témával kapcsolatosan nincsen észrevételem, az 
anyaggal egyetértek. Kérdésetek nektek van-e? Amennyiben nincsen, akkor kézfeltartással 
szíveskedjetek elfogadni. Köszönöm egyhangú igen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 
alábbi 
 
9/2016. (XI. 18.)  

r e n d e l e t e t 
 
a szociális tűzifa juttatás szabályairól  

 
 
2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásának előkészítése 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nem a rendeletet alkotjuk, a véleményezése történik a 
rendelet tervezetnek. Ezt azért nem tartom izgalmas kérdésnek, mert az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően jelölik ki a határokat, különösebb változás nincsen. Engem megbíznak azzal, 
hogy ezt véleményezésre küldjem meg az érintetteknek. Van-e ezzel kapcsolatosan 
észrevételetek a napirenddel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor kézfeltartással 
szíveskedjetek megszavazni. Köszönöm egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alább 
 
51/2016. (XI. 16.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet 
véleményezésre alkalmasnak tartja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet véleményezés 
céljából küldje meg az alapellátást végző háziorvos, 
fogszakorvos, védőnő valamint Nemzeti Egészségfejlesztési 
Intézet (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére. A 
vélemények megérkezését követően a rendelettervezetet a 
képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 
 
2. A Képviselő-testület egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján 
elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező megállapodást a 
háziorvosi, fogorvosi körzetekről. Felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Határidő: véleményezésre történő elküldés: azonnal 
Rendelet elfogadása: a véleményezés megérkezését követő 
soron következő ülés 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
3. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás – Társulási Megállapodás módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Mindössze annyiról szól az egész, hogy Gyulakeszi 
önkormányzata kilép ebből a társulásból. Azért döntöttek így, mivel közös hivataluk 
Tapolcával van, és Tapolcához csatlakoznak. Ahogy Raposka kivált ebből, ugyanúgy 
Gyulakeszi is ki akar válni. Aki a Társulási Megállapodás módosítással egyetért, azt kérem, 
kézfeltartással jelezze. Köszönöm egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
52/2016. (XI. 16.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 

1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gyulakeszi Község Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulásból 2016. december 31. napjával történő kilépését 
tudomásul veszi. A kilépéssel kapcsolatban a Társulási 
Megállapodás és annak 1. melléklete módosítására vonatkozó 
javaslatot a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 
2. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-testületi 
határozatot küldje meg a Társulás elnökének. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat 
képviseletében aláírja.  

     
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: 2016. november 20.  

 
 
 
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A kijelölés megtörtént, ennek megfelelően Szigligetet 
jelölte meg a kormányhivatal. Én azt gondolom, hogy tekintve az eddigi gyakorlatot ezen 
igazán nem kellene változtatnunk. De kérdezem, hogy van-e vélemény ezzel kapcsolatosan? 
Egyetlen gyermek jár iskolába tőlünk Szigligetre, de a kijelöléssel egyetértünk ugye? Aki 
egyetért, azt kérem, kézfeltartással szavazzon? Köszönöm egyhangú igen. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
53/2016. (XI. 16.) Kt. 

 
h a t á r o z a t o t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal által 
meghatározott és közzétett, Tapolcai Járásban Hegymagas 
településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános 
iskola felvételi körzethatár meghatározásával. 
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek száma intézményi 
bontásban: 

     
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
Tapolca, Miltényi u. 1-5.: 1 fő 

 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal részére küldje meg. 
 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: 2016. november 30.  

 
 
5. Temetőkataszter készítésére árajánlatok 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A temetőkatasztert kötelezően el kell készítenünk, fel kell 
mérni, fel kell térképezni. Ehhez begyűjtöttünk 4 árajánlatot. Vidosa Lászlóé 447.040,- Ft. Az 
ajkai GEO Földmérési és Térképészeti Kft., ami 321.250,- Ft. Németh Gyula ajánlata 
300.000,- Ft. A legjobb ajánlatnak látszik a székesfehérvári ajánlat, amely bruttó 200.000,- Ft. 
Referenciával az ajkai és a székesfehérvári ajánlattevő rendelkezik. Ettől függetlenül 
bármelyiket kijelölhetjük. Kérdezem, hogy mi a véleményetek? 
 
Varga József képviselő: Mindegyik árajánlat ugyanazt a munkát fedi? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az egyedi szoftver alkalmazása nem szerepel minden 
ajánlatban, csak az ajkainál és a székesfehérvárinál szerepel. Az ajánlatkérésben, amit adtunk 
benne volt, hogy mi az, amit el kell végezni. Elvileg bármelyik kijelölhető. Egyiket sem 
ismerem. A keszthelyit azért nem ajánlom, mert nem látom, hogy gyakorlatuk lenne. Ajka és 
Fehérvár között kellene választani, de a Fehérvár gyanúsan olcsó és kicsit messze van. Én az 
Ajkát jelölném ki. A Vidosa László kiesik, mivel aránytalanul drága a többiekhez képest. 
 
Varga József képviselő: Mennyi sírhely van? Nem tudjuk? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Olyan 300 körül. Nagyjából megszámoltuk és úgy jött ki 
ez a szám. Vidosa Lászlót kiejteném, mert drága, a fehérváriak ajánlata gyanúsan kevés, én 
Ajkát javasolnám ebben az esetben. Van-e más vélemény? 
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Varga József képviselő: Hogyan tud ekkora különbség lenni? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nem mindegyik tartalmaz ÁFÁ-t. A Vidosáé ÁFÁ-val 
együtt, Németh Gyula ÁFA nélkül dolgozik. A székesfehérvári az bruttó ár. Megmondom 
őszintén, hogy egy kicsit messze vannak, nagyon olcsó, inkább fizessünk 70-80 ezer Ft-tal 
többet, de legyen elvégezve az a munka rendesen. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Referenciája van az ajkai ajánlatnak, több temető 
nyilvántartást elkészítettek már. Nagy temetőkben is készítettek temető katasztert. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ajka komolynak látszik. A szomszédban Ábrahámhegyen 
is ők készítették. Van más javaslat Ajkán kívül? Aki egyetért azzal, hogy a munka 
elvégzéséve az ajkai GEO Földmérési és Térképészeti Kft.-t bízzuk meg 321.250,- Ft  (bruttó) 
összegben, azt kérem, hogy kézfeltartással szíveskedjen szavazni. Köszönöm egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alább 
 
54/2016. (XI. 16.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
     

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hegymagas Község temető nyilvántartásának elkészíttetésével a 
benyújtott árajánlat alapján a GEO Földmérési és Térképészeti 
Kft. (8400 Ajka, Gyár u. 37.) bízza meg, 321.250,- Ft (bruttó) 
összegben. A képviselő-testület a költségeket az általános 
tartalék terhére biztosítja 
Felhatalmazza a polgármester, hogy a temető nyilvántartás 
elkészítésére vonatkozó szerződést Hegymagas Község 
Önkormányzata képviseletében aláírja, és a költségvetés 
módosításra vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-
testület elé. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Vegyes ügyek 
 
6. Ravatalozó bővítése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Elkészültek a tervek. Három helyről kértem árajánlatot, de 
még egyiket sem kaptam meg. Elképzelhető, hogy még ebben az évben el tudjuk indítani az 
építkezést és akkor meg is valósítjuk. Két lábazati oszlopot és egy falat kell építeni. A többi 
az már ácsmunka, azt bármikor lehet végezni. Megbeszéltük, hogy ezzel a bővítéssel 
egyetértünk. A terv elkészítése pár tízezer forintból megoldható, építési engedély nem kell 
hozzá. Külön álló épület tehát nem engedély köteles, engedély nélkül megvalósítható. Ezt 
leegyeztettük az Építési Hatósággal is, azzal a személlyel, aki ezt felülvizsgálja. 
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7. Útpadka kiépítése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Valamikor azt szerettem volna, hogyha a buszmegállót 
behoznánk a kultúrház elé, ezzel nem értettetek egyet. A buszmegálló elkészült, de hozzá 
vezető megfelelő út melyen közlekedni lehet, nincs. Mivel az úton az ároktisztítás kapcsán 
sikerült az útpadkát is leszedni, ezért láthatóvá vált, hogy széles útpadka van a Szigligeti út 
mellett mely gyalogos közlekedésre alkalmas. Nagyon szépen le lehetne ezt az utat 
szegélyezni, az árkot végig le kellene burkolni, mivel csak a kultúrházig van leburkolva. 
Térkövezni lehetne az útpadkát, amely tökéletesen alkalmas gyalogos közlekedésre. 
Szakemberekkel is egyeztettem, veletek is egyeztettem, melynek az volt az eredménye, hogy 
egyetértettetek vele. Szeretném, ha ezt megcsinálnánk. Két árajánlatot kértem, az egyik 
1.044.000 Ft-ról szól a Fülöp Kert Bt-től, a másik a Véndek KFT. Tapolca Halápi út 220/2 
hrsz Szabó László magánvállalkozó. Az ő árajánlata 1.144.000 Ft + ÁFA. A kettő között 
lényeges különbség van, én javasolnám a Fülöp Kert Bt. által beadott árajánlat elfogadását és 
ennek a gyaloglásra alkalmas padkának az elkészítését. Kérem a véleményeteket. 
 
Varga József képviselő: Én a jegyzőnőtől szeretném megkérdezni, hogy a közlekedés 
felügyeletnek nincsen ebbe beleszólása? Mert ha anélkül csinálunk valamit ott az út mellett 
akkor….. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Itt van az írásos engedély. A Czigler úr szakmailag 
támasztotta alá ennek a dolognak a helyességét. 
 
Varga Jóska képviselő: Mindenképpen járda kell az biztos, aminek 1,20 méternek meg kell 
lenni, mert annál keskenyebb járdát nem engednek meg sehol sem. Az a kikötésem, hogy ez a 
szélesség mindenhol legyen meg. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy jobb oldalon a 
kerékpárút van betervezve. Ha az elkészül, akkor az is gyaloglásra alkalmas lesz, de Czigler 
úr is felhívta a figyelmemet, hogy borzasztóan veszélyes közvetlenül a buszmegálló mellett 
átjárni az úton. Ha valaki a busz előtt vagy mögött lép ki, ez a legveszélyesebb dolog. 
Egyébként ez nem lesz hivatalosan járda. Eddig semmi sem volt, mindenki járt a göröngyös 
útszélen. Most pedig az egész faluképet befolyásoló, térkővel burkolt részen lehet sétálni. 
Ahogy megmértük, az 1,20 métert mindenhol kiadja. Úgy lesz kialakítva, illetve úgy lesz 
kialakítva az árok a széle, hogy az 1,20-at mindenhol kiadja. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Addig lesz nem hivatalos, amíg ott egy baleset nem 
történik. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: De miért történne? Szegéllyel el lesz választva az 
úttesttől. Eddig is az úttesten jártak, csak eddig nem volt elválasztva, nyakig sárban kellett 
menni. Most viszont szegéllyel el lesz választva, ki lesz téve egy tábla, hogy gyalogos 
forgalom. A balesetveszélyt csökkentjük ez által, nem növeljük. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Szerintem a másik oldal az autósok részéről sokkal jobban 
belátható. Egyszerűbb a megvalósítása ezen az oldalon, azt én elismerem. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nagyon lényeges dolog, hogy ezen a főúton 
mindenképpen keresztüljárnak az emberek. Indokolatlan még egy helyen egy átjárást nyitni. 
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Közvetlenül a buszmegállónál nem lehet átjárást nyitni, azt nem szabad. Akkor vagy előbb be 
kell fejezni azt a járdát, vagy tovább kell vinni azt a járdát. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Ez az átjárás ugyan úgy meg van a Táncsics utcánál is, 
mint a Kossuth utcánál. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Persze, hogy meg van. 
 
Varga József képviselő: Persze ugyan úgy van előnye is, mint hátránya. Van egy olyan 
hátránya, hogy az autós nem látja, főleg ha Szigligetről jön. Legyen baloldalon, de az 1,20 
méter az legyen meg. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Néztem az embereket, 80 %-a baloldalon megy. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Van, aki továbbra is a másik oldalon megy, nem tudjuk. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Azon az oldalon be van adva a pályázat, ott menne a 
kerékpárút. Azt tudom, hogy beadásra került és befogadták a pályázatot. Én a falukép 
szempontjából kimondottan indokoltnak tartanám az útpadka kialakítását. Úgy gondolom, 
hogy az egy jó dolog lenne. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazzon. 
Köszönöm szépen 4 igen szavazat, 1 nem szavazat. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
 
55/2016. (XI. 16.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a tapolcai út hegy felőli oldalán a buszmegállótól a 
Kossuth utcáig útpadkát épít ki. Az útpadka kiépítésével 
a Fülöp Kert Bt-t bízza meg, bruttó 1.044.000 Ft 
összegben. A beruházás forrása az általános tartalék. 
Felhatalmazza a polgármester, hogy a vállalkozói 
szerződést aláírja, és a költségvetés módosításra 
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-
testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

      
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 16.35 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el. 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 
polgármester        jegyző 

 


