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Képviselő-testület 
Hegymagas 

 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én 17.00 
órai kezdettel tartott 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 
Kőművesné Kocsis-Samu Anita családsegítő 
Széll Józsefné falugondnok 
Kovács Tímea önkormányzati referens 

 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, 
jegyzőnőt és a meghívottakat 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 tárgyalja a képviselő-testület. 
A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdezem, van-e észrevétel? Aki a napirendi pontokkal 
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2016. évi 

munkájáról, valamint Hegymagas Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámoló   

2. Beszámoló a hegymagasi falugondnoki szolgálat 2016. évi munkájáról  

3. A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
4. Vegyes ügyek  
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1. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2016. évi 
munkájáról, valamint Hegymagas Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámoló   
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A képviselők a beszámolókat megkapták, melyből 
részletesen tájékozódhattak a 2016-ban elvégzett munkáról. A családsegítő szolgálatnál 
személyi változás történt, Kőművesné Kocsis-Samu Anita látja el a feladatokat a községben. 
Sok probléma nem volt az elmúlt évben, ami felmerült, azt közösen igyekeztek és igyekeznek 
megoldani. A segélyre szorulók száma nem emelkedett, ami örvendetes, amennyiben szükség 
lesz rá a testület segíteni fog. Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
kinek van kérdése, észrevétele, javaslata? 
 
Varga József képviselő: Hány olyan személy van, aki nem tudja a csekket befizetni? Tudna-e 
nekik az önkormányzat segíteni? 
 
Kőművesné Kocsis-Samu Anita családsegítő: Egy család esetében lehetne adni települési 
támogatást. Közvetíteni fogja feléjük, segít a kérelem benyújtásában. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A jogi kereteken belül meg fogják adni a segítséget. 
 
További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az 
előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
39/2017. (VI. 29.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hegymagas Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok értékeléséről, illetve a Balaton-
felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 
Szolgálat 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
 
2. Beszámoló a hegymagasi Falugondnoki Szolgálat 2016. évi munkájáról   
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Megköszöni a falugondnok munkáját. Elmondja, hogy a 
tanfolyamot kitűnő eredménnyel végezte. Kéri, hogy a továbbiakban is segítse a faluban 
élőket, a lakosság elégedett a munkájával.  
 
Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. A polgármester szavazásra teszi fel a 
beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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40/2017. (VI. 29.) Kt. 
h a t á r o z a t o t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
hegymagasi Falugondnoki Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
 
3. A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, mely tájékoztatást 
ad a rendelet megalkotásának szükségességéről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Javasolja, hogy a helyi népszavazásról szóló rendeletet 
a képviselő-testület fogadja el.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
11/2017. (VII. 4.)  

r e n d e l e t e t 
 
a helyi népszavazásról  

 
 
4. Vegyes ügyek   
 
Gyermekprogramok 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A nyári szünet időszakára a gyerekeknek programokat 
szerveznek, mely körülbelül 20 – 25 ezer forintos költséggel jár. Figyelembe véve a nem várt 
dolgokat, kéri, hogy 30.000 forintos költségkeretet biztosítson erre a célra a képviselő-testület 
az általános tartalék terhére.  
 
Varga József képviselő: Csak hegymagasi gyerekek lesznek? 
  
Kovács Tímea könyvtáros – programszervező: Elsősorban a helyi gyerekeket várják, de a 
hegymagasi nagyszülők unokáit is szívesen fogadják.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a gyerekprogramokra a képviselő-testület 
30.000 Ft-ot biztosítson az általános tartalék terhére.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
41/2017. (VI. 29.) Kt. 

h a t á r o z a t o t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyári 
gyermekprogramokra 30.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék 
terhére.  



 4

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület 
elé. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
„Lesencéktől a Balatonig” Szüreti felvonulás támogatása  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nemesvita Község Önkormányzata, mint a 2017. évi 
szüreti fesztivál házigazdája támogatási kérelmet nyújtott be a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz, 
„Balatoni rendezvények támogatása” témakörben. A támogatási kérelemhez nyilatkozni kell a 
programban részt vevő önkormányzatoknak arról, hogy lakosonként 273 Ft-tal támogatja a 
rendezvényt. Hegymagas esetében ez az összeg 83.811 Ft.  
 
Kéri a testületet, hogy az általános tartalék terhére járuljon hozzá a rendezvény támogatásához 
83.811 forinttal. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
42/2017. (VI. 29.) Kt. 

h a t á r o z a t o t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Lesencéktől a Balatonig” szüreti felvonulás támogatására 
83.811,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatásra vonatkozó nyilatkozatot írja alá. 
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: nyilatkozatra vonatkozóan azonnal 

költségvetés módosítására vonatkozóan 2017.   
december 31. 

 
Traktor javítása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A traktor elromlott, a motor teljes felújításra szorul, 
melynek javítása a szerelőműhely becslése szerint kb. 500.000 Ft összeg.  
Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért, hogy az általános tartalék terhére 500.000 Ft-ot 
biztosítson a képviselő-testület, az szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
43/2017. (VI.29.) Kt. 

h a t á r o z a t o t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
traktor javítására 500.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék 
terhére. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a traktor javítását rendelje meg 
és a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot 
terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Előzetes pályázati igények bejelentése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a TOP pályázat 
keretében tervezett pályázatokról felmérés készült. Első helyen a kultúrház energetikai 
felújítását, második helyen a külterületi utak javítását jelölték meg. 
 
Tóth Károly beadványa  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Egy írást juttatott el a képviselő-testülethez, melyben az 
elmúlt évtizedekben megélt nehézségeket írja le. A testület felé kérelmet nem tartalmaz, 
javasolja a képviselőknek, hogy olvassák el.  
 
Kultúrház mögötti tér térburkolása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A kultúrház mögötti betonozott teret javasolja 
térburkolattal ellátni, kért egy árajánlatot, mely szerint 1 millió Ft lenne a költsége. A kérdése, 
hogy foglalkozzanak-e ezzel. 
 
Kozma-Bognár László képviselő: Jobb lenne, ha megelőzné a kultúrház felújítása. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Lenne más fontosabb dolog is amire költeni kellene, pl: az új 
lakótelkeknél az árok kialakítása, a meglévő árkok betonlapozásának javítása.   
 
Tóth János Zoltán polgármester: A falu vízelvezetését meg kellene terveztetni. Az apróbb 
dolgokat, helyi javításokat meg tudják oldani. 
 
Varga József képviselő: Napolják el, gondolkodjanak rajta. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Kéri a képviselőket, gondolkodjanak el a javaslaton és 
térjenek később vissza rá.  
 
Varga József képviselő: A polgármester úr megbízta azzal, hogy nézze meg, a kultúrház 
előtti árok mellé lehet-e korlátot szerelni. Megnézte, az a véleménye, hogy csak akkor szabad 
korlátot szerelni a beépített tartókra, ha azoknak megfelelő beton alapja van.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Sajnos a tartók alá nem tettek beton alapot, úgy tervezték, 
hogy a korlátot kitámasztják. 
 
Varga József képviselő: Ha kitámasztókat szerelnek fel, akkor az árkot nem lehet géppel 
tisztítani. Több veszélyt rejt, ha felszerelik a korlátot, mintha így marad. 
 
A másik megbízása az volt, járjon utána, hogy a képviselők által javasolt kemence milyen 
formájú, mekkora legyen, és hol építsék meg. Több helyen járt, ahol a község kemencét 
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épített. (Bemutatja a fényképeket.) véleménye szerint a kultúrház előtt kellene megépíteni, 
mert az a főút mellett van, sokan látják és ezért az igény is nagyobb lenne rá. Nemcsak 
községi rendezvényeken lehetne használni, hanem baráti társaságoknak, a község lakóinak 
családi összejöveteleire is lehetne használni.  
 
A képviselők megvitatták, hogy a kultúrház előtt vagy mögött lenne célszerűbb a kemencét 
elhelyezni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Összefoglalja az elhangzottakat a község kemencéje a 
kultúrház mögötti udvaron épül meg, és Márton napra elkészül. 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester megköszönte a 
képviselők részvételét és az ülést 18.10 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
    polgármester          jegyző 
 
 


