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Képviselő-testület 

Hegymagas 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 9-én 

16.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Ülés helye: Kultúrház (Hegymagas, Szigligeti u. 16.) 

 

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 képviselő-társaimat, jegyzőnőt és 

köszöntöm a kedves vendégeket is, akik megjelentek nyilvános testületi ülésünkön. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az 

ülésről hangfelvétel készül. Javaslom a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. Kérem 

a képviselő testületet, hogy napirendi pontként szíveskedjen felvenni, Lesencéktől a Balatonig 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítása 

és a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, társulási megállapodás módosítására javaslat 

napirendi pontokat. 

Aki egyet ért azzal, hogy a meghívó szerinti napirendi pontok közé ezt a két napirendi pontot 

felvegyük, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadta a 

testület. 

 

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1. Falugondnoki szolgálat működtetésének átvételével kapcsolatos döntéshozatal 

2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata, helyi adórendelet elfogadása 
3. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése 

4. Hegymagas 3/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan használatával kapcsolatos kérelem  

5. Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 

társulási megállapodásának módosítása  

6. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, társulási megállapodás módosítására 

javaslat 

7. Vegyes ügyek 
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1. Falugondnoki szolgálat működtetésének átvételével kapcsolatos döntéshozatal 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Tóth János Zoltán polgármester: Hivatalosan Varga József még nem jelentette be, hogy 

elmegy. Amennyiben elmegy, a Vöröskereszt részéről a kollégája fogja ellátni ezt a feladatot, 

egészen január 1-ig. Nekünk január 1-től kell biztosítanunk olyan személyt, aki a tanfolyamot 

elvégezte, vagy olyan személyt, aki vállalja a tanfolyam elvégzését. Ha Varga József marad, 

őt átvesszük, amennyiben nem, meg kell pályáztatunk az állást. 

 

Varga József képviselő: Pályázatot nem személy szerint annak kell beadni, akinek megvan 

az engedélye? 

Tóth János Zoltán polgármester: Nem. Van-e még észrevétel? 

 

Gyurka Miklósné alpolgármester: A gyermekek szállítását javaslom, hogy vegyük bele. 

Tévedések elkerülése miatt, egészítsük ki ezzel. 

 

Tóth János Zoltán polgármester: Gyermekek rendszeres iskolába, óvodába történő 

szállítása, feladatai közé tartozik, annak ellenére, hogy tömegközlekedéssel megoldott. Ez az 

észrevétel akkor. Van-e további észrevétel? 

 

Gyurka Miklósné alpolgármester: Működési engedélyhez rendeletet kell elfogadnunk. 

 

Tóth János Zoltán polgármester: Az igényléshez nem kell benyújtani, a működésnek 

természetesen feltétele. Van-e ezzel kapcsolatosan még észrevétel? Kedves vendégek közül az 

első napirendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? 

Az elhangzott kiegészítéssel együtt, aki az első napirendi pontot elfogadja, az kérem, 

kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag a testület elfogadta. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

81/2015. (XI. 09.) Kt. 

H a t á r o z a t o t  

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Falugondnoki szolgálat működtetésének 

átvételével kapcsolatos döntéshozatal” című napirend 

előterjesztését és a következő döntést hozta: 

1. Hegymagas Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Hegymagasi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programját a 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az előírásoknak 

mindenben megfelelő, gépjármű beszerzésére haladéktalanul 

intézkedik. 

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a falugondnoki 

szolgálat ellátásához szükséges személyi feltételeket biztosítja. 

A jogszabálynak megfelelő szakképesítést, illetve tanfolyam 

elvégzését a falugondnok számára előírja és biztosítja számára a 

szükséges feltételeket. A falugondnokkal, legkésőbb a működés 

megkezdésének időpontjáig, közalkalmazotti vagy 

munkaviszonyt létesít. 
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4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a működés 

megkezdésének időpontjáig, a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatalnak az önkormányzat bemutatja a 

szolgáltatáshoz alkalmazott vagy alkalmazni kívánt 

gépkocsivezető járművezetői engedélyét, továbbá a 

szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű forgalmi engedélyét 

és csatolja a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatáshoz 

használni kívánt gépjárműre kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítási és CASCO biztosítási szerződéssel 

rendelkezik. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Hegymagasi Falugondnoki Szolgálat átadás átvételére 

vonatkozó megállapodást aláírja, a nyilvántartásba vételéhez 

szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé megtegye. 

Határidő: azonnal illetve folyamatos 

Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 

 

2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata, helyi adórendelet elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Tóth János Zoltán polgármester: Formai dolgokról van szó, minden adónem, ami nálunk 

van, az marad, az eddigi tarifával. Itt nincs változás. A jogszabályok változásának 

megfelelően módosítani kellett, elsősorban a szövegeket, hivatkozásokat, az idejét múltakat 

pedig törölni. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs kérem a testület tagjait, hogy 

szavazzanak. Egyhangúlag a testület elfogadta. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

12/2015. (XI. 23.)  

r e n d e l e t e t  

 

a helyi adókról  

 

 

3. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Tóth János Zoltán polgármester: A kijelölést a kormányhivatal határozza meg és teszi 

közzé az iskolák felvételi körzetét. Hegymagas község esetében a Szigligeti Általános Iskola 

van megjelölve. Jelenleg egyetlen hegymagasi diák sem jár Szigligetre. Nem jó ez így, nem 

számoltam egészen össze, de 260-280 ezer forintot fizetünk ki bérletekre, amennyiben a 

gyerekek a kijelölt iskolába járnának, akkor nem kellene nekünk ezt kifizetni. Van-e valami 

észrevétel, kérdés? Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban 

foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadta a 

testület. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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82/2015. (XI. 09.) 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 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 

1 fő  

Intézményi bontásban: 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 

Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5. 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal részére küldje meg. 

Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

Határidő: 2015. november 30.  

 

4. Hegymagas 3/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan használatával kapcsolatos 

kérelem 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Tóth János Zoltán polgármester: Orbán József kérelme. Kérem az észrevételeket. 

Véleményeket. 

 

Kozma Bognár László képviselő: Amit nem értek a rajz alapján, hogy az ehhez tartozó 

területhez miért kell teljes hosszában 20 méter széles út? Szigligeti út felől megközelíthető. 

 

Tóth János Zoltán polgármester: Nem kell, ő szeretné bővíteni a területét. Ebből az látszik, 

hogy ő nem egyszerűen behajtási lehetőséget kér, mert a területe határos a Szigligeti úttal, ő 

bejáratot tud magának biztosítani. Szeretné az egészet betelepíteni szőlővel, és oldalról kéri a 

bejárási lehetőséget, illetve megvenne ebből a területből. 

Rendezési terv szerint, ez egy pihenő park, ami korlátozottan beépíthető. Szalay Istvánt 

megkértem nézzen utána, indokolja meg, abszolút részletes az indoklás. Támogatjuk, nem 

támogatjuk? Nyugodtan dönthetünk úgy, hogy az önkormányzat nem értékesíti a területet. 

Egyértelműen az a vélemény, hogy az ingatlan egy részének közlekedési célú bérbeadását, 

eladását, nem támogatja. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. 

Egyhangúlag elfogadta testület. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

83/2015. (XI. 09.) Kt. 

 H a t á  r o z a t o t  

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem 

támogatja a Hegymagas 3/3 hrsz-u, önkormányzati tulajdonú 

ingatlan egy részének megosztását és ezzel összefüggésben 

annak eladását, továbbá az ingatlan egy részének közlekedési 

célú használatra történő bérbeadását  
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés közölje 

kérelmezővel. 

Határidő: 2015. november 20. 

Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
 

 

5. A „Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 

Társulási Megállapodás módosítására javaslat 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Tóth János Zoltán polgármester: Két ellátási formával kilépünk a lesencei társulásból és a 

tapolcaihoz megyünk át. Ez van tulajdonképpen megfogalmazva az előterjesztésben. 

November 20-ig jóvá kell hagynunk. 

Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslattal, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag jóváhagytuk. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

84/2015. (XI. 09.) Kt. 

 H a t á r o z a t o t  
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodását az 

előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően 

jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot 

küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett. 

Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

Határidő: 2015. november 20. 

 

6. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására 

javaslat 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Tóth János Zoltán polgármester: A módosítás oka az orvosi ügyelet feladatainak átvétele és 

adatváltozás átvezetése. Aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott határozati 

javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag jóváhagytuk. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

85/2015.(XI. 09.) Kt. 

  H a t á r o z a t o t  

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodását az előterjesztett módosító okiratban 

foglaltakkal egyezően jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot 

küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett. 

Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

Határidő: 2015. november 20. 
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7. Vegyes ügyek 

 

Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a rendezési terv 

felülvizsgálatával kapcsolatos munka elindult, folyamatban van. Koncepció hamarosan 

elkészül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzé fogjuk tenni az egyes elkészült 

munkarészeket.  

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.00 órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 

polgármester jegyző 

 


