
 1

Képviselő-testület 
Hegymagas 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27-én 
15.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti u. 13.) 
 
Jelen vannak: 
 Tóth János Zoltán polgármester 
 Gyurka Miklósné alpolgármester 
 Kiss Józsefné képviselő 
 Varga József képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 

Kozma Bognár László képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 

Lutár Mária jegyző 
 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. 
Javasolom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület, 
vegyes ügyekkel kiegészítve, mely ügyekről a képviselők írásban tájékoztatást kaptak.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
1. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásról szóló rendelet megalkotása 
2. BAKONYKARSZT Zrt. felhatalmazása a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényből 

eredő kötelezettségek teljesítésére 
3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás 2014. évi tevékenységéről beszámoló 
4. Hegymagas Községért Közalapítvány további működésével kapcsolatos teendők 

megtárgyalása 
5. Vegyes ügyek 
 
1. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásról szóló rendelet megalkotása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselők 
megkapták. A javaslatot már előzetesen egyeztettük, módosító javaslata a képviselőknek nem 
volt. Javasolom, hogy a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásról szóló rendelet 
tervezetet fogadja el a Képviselő-testület. Köszönöm, 4 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az 
alábbi  
 
3/2015. (II. 28.) 

r e n d e l e t e t 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásról  
 

 
2. BAKONYKARSZT Zrt. felhatalmazása a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényből 
eredő kötelezettségek teljesítésére 
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A gördülő 
tervezésről és a vagyonértékelésről a BAKONYKARSZT részletes tájékoztatót adott az 
érintett polgármestereknek, melyen Raposka község polgármesterével együtt részt vettek. Az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokban foglaltak törvényben előírt kötelezettségek. 
A vagyonértékelést javasolom, hogy a BAKONYKARSZT Zrt-vel végeztesse el az 
önkormányzat, mert ha több önkormányzat együtt rendeli meg, olcsóbb árat érhetnek el.  
Az ívóvízellátó és a szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszerről külön külön kell 
határozni 
Kérem, a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó határozati javaslatról szavazzon. Köszönöm, 4 
igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 
alábbi  
 
24/2015. (II. 27.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
11-03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 27. sorszámú 
Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, 
megtárgyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) 
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a 
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a 
Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. 
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
Határidő: 2015. március 10. 
Felelős: Tóth János polgármester 
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Tóth János Zoltán polgármester: Kérem, a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 
szerinti Hegymagas, Raposka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési 
Terv készítésére vonatkozó határozati javaslatról szavazzon. Köszönöm, 4 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 
alábbi  
 
25/2015. (II. 27.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
21-25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező 74. sorszámú 
Hegymagas, Raposka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-
rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2016-2030. évekre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó 
napirendi pontot. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. 
§ (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a 
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 
A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a 
BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a 
Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. 
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a 
jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 
Határidő: 2015. március 10. 
Felelős: Tóth János polgármester 

 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Kérem, a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 
szerinti, az ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonértékeléssel kapcsolatos határozati javaslatról 
szavazzon. Köszönöm, 4 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 
alábbi  
 
26/2015. (II. 27.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
11-03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 27. sorszámú 
Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, 
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megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére 
vonatkozó napirendi pontot. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) 
bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése 
érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) 
bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek 
alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket 
tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében 
írja alá. 
Határidő: 2015. március 10. 
Felelős: Tóth János polgármester 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Kérem, a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 
szerinti, a szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
vagyonértékeléssel kapcsolatos határozati javaslatról szavazzon. Köszönöm, 4 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 
alábbi  
 
27/2015. (II. 27.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
21-25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező 74. sorszámú 
Hegymagas, Raposka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-
rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer 
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ 
(1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése 
érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § 
(1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek 
alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az 
Önkormányzat nevében írja alá. 
Határidő: 2015. március 10. 
Felelős: Tóth János polgármester 

 
3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás 2014. évi tevékenységéről beszámoló 
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A társulás 
elnöke a beszámoló megküldésével eleget tett beszámolási kötelezettségének. Amennyiben 
kérdés, hozzászólás nincs javasolom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 
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fogadja el a testület. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, szavazzon. 
Köszönöm, 4 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 
alábbi  
 
28/2015. (II. 27.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Elnökét a 
határozat kivonat megküldésével értesítse. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester  
 
 

4. Hegymagas Községért Közalapítvány további működésével kapcsolatos teendők 
megtárgyalása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Hegymagas Község Önkormányzata által alapított 
Hegymagas Községért Közalapítvány tisztségviselőinek és a tagjainak mandátuma lejárt, az 
alapítvány működésképtelen, ezért az alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait, valamint 
az ellenőrző bizottság elnökét a tagjait újra kell választani. A legutóbbi ülésen megbízott a 
testület, hogy az új tisztségviselők és a tagok személyére tegyek javaslatot. 
A testületi tagokkal történt előzetes egyeztetés után megkerestem Énekesné György 
Zsuzsannát, hogy a kuratórium elnöki tisztséget, Bakosné Czanka Brigittát, Baracskainé 
Egegi Saroltát, dr. Ságvári Györgyöt és Tóth Lászlót, hogy a kuratóriumi tagságot vállalják-e. 
Igenlő választ kaptam mindegyikőjüktől. Az ellenőrző bizottság elnökének Kajdi Lászlónét, 
tagjainak Kovács Pálnét és Széll Ferencet kértem fel, ők is vállalják.  

A változásokat az alapító okiraton is át kell vezetni, a módosított alapító okiratot a képviselők 
megkapták, ennek elfogadásáról is dönteni kell. Javasolom, hogy a tisztségviselők és a tagok 
személyére tett javaslatot, valamint a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
fogadja el a képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 4 igen szavazattal a 
javaslatot elfogadtuk. 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az 
alábbi  
 
29/2015. (II. 27.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1. Hegymagas Községért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
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2. Hegymagas Községért Közalapítvány kuratóriuma elnökének 
Énekesné György Zsuzsannát, tagjainak Bakosné Czanka 
Brigittát, Baracskainé Egegi Saroltát, Dr. Ságvári Györgyöt és 
Tóth Lászlót, az ellenőrző bizottság elnökének Kajdi Lászlónét, 
tagjainak Kovács Pálnét és Széll Ferencet választja meg.  
3. Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására és 
a Veszprémi Törvényszékre történő benyújtására. 
Határidő: 2015.március 20. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Több napirendi pont nem lévén az ülést a polgármester 15.45 órakor bezárta.  
 

Kmf. 
 

 
 
 Tóth János Zoltán        Lutár Mária 
    polgármester            jegyző 
 


