Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án
16.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: Faluház (Hegymagas, József A. u. 11.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán polgármester
Gyurka Miklósné képviselő
Kiss Józsefné képviselő
Kozma Bognár László képviselő
Varga József képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Széll Ferenc Helyi Választási Bizottság elnöke
Lutár Mária jegyző
Dr. Takács Nóra aljegyző
A lakosság részéről 21 fő
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, a Helyi
Választási Bizottság elnökét, aljegyző asszonyt. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5
fővel határozatképes.
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 43. § (1) – (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló ülését
a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és
vezeti.
Javasolom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3. A polgármester programjának ismertetése
4. Alpolgármester megválasztása
5. Alpolgármester eskütétele
6. A polgármester illetményének megállapítása
7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
9. Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
10. Az önkormányzat gazdasági programja előkészítése
11. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása
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12. Helyi adórendeletek módosítása

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Tóth János Zoltán polgármester: Felkéri Széll Ferencet a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása eredményéről
tájékoztassa a jelenlévőket.
(Széll Ferenc ismerteti a választás eredményét. Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Tóth János Zoltán polgármester: Felkéri Széll Ferencet a Helyi Választási Bizottság
elnökét az eskük vételére.
Széll Ferenc HVB elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 28. § (2) bekezdése értelmében az
önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá.
Felkéri a képviselőket, hogy álljanak fel, és az esküt tegyék le.
(Az esküszöveget előmondja: Széll Ferenc HVB elnök)
Az eskü szövege:
„Én, …………. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Hegymagas község előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Széll Ferenc HVB elnök: Felkéri a polgármestert, hogy Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. § szerinti esküt tegye le.
(Az esküszöveget előmondja: Széll Ferenc HVB elnök)

helyi

Az eskü szövege:
„Én, Tóth János Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hegymagas Község előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Széll Ferenc HVB elnök: Felkéri a polgármestert és a képviselőket, hogy az esküokmányt
írják alá.
(A polgármester és a képviselők aláírták az esküokmányokat. Esküokmányok a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2

Tóth János Zoltán polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének
tájékoztatóját, és a bizottságnak a választások lebonyolításával kapcsolatban végzett
munkáját.
3. A polgármester programjának ismertetése
Tóth János Zoltán polgármester: A program ismertetéssel egy kicsit bajban vagyok, több
okból is, nem tudom milyen anyagi lehetőségek állak előttünk, nem ismerem milyen tételek
szerepelnek a költségvetésben. Nem egyeztettem képviselő társaimmal sem, nem volt erre
lehetőség, a saját elképzeléseimet fogom mondani, amit természetesen később megfelelően
tudunk majd módosítani.
Mielőtt rátérnék konkrétan a programra, szeretném megköszönni mindenkinek a leadott
szavazatokat, köszönöm mindazoknak, akik elmentek szavazni, azoknak is köszönöm a
szavazatot, akik nem rám, vagy éppen nem az itt ülő képviselőkre szavaztak. Aki elment
szavazni az azt jelenti, hogy érdekli a falu sorsa, nem közömbös, és ezekre az emberekre
számítani fogunk a következő időben. Aki a községért tenni akar, aki velünk együtt akar
dolgozni, azt nagyon szívesen látjuk minden feladat megoldásában. Én azt hiszem elsősorban
ebben a faluban nyugalomra, csendes alkotómunkára van szükség, vagy lesz szükség a
következő időszakban. Én azt hiszem, a keresztényi szeretet az, amelyik igazán vezényelni
tudna bennünket a következő időszakban. Ez a szeretet ez olyan, amelyik nem szereti, vagy
nem tűri a gyűlölködést és gyakorolja a megbocsátást is. Én erre kérek mindenkit, hogy
gondoljuk át, az a széthúzás, az a gyűlölködés, ami volt, próbáljuk elfelejteni. Tudom, hogy
nehéz, de akinek félelmei vannak, tegyük félre. Én az kérem, most is, hogy bárkinek
bármilyen gondja van, észrevétele van, az tegye meg, szóljon. Nekem nyugodtan szólhat,
nekem nem esik jól, ha rosszat mondanak rólam, nem esik jól, ha bírálnak, de sokkal jobb, ha
szembe mondja valaki, mintha a hátam mögött, és mástól hallom vissza. Most nincs itt a
Barbara, de itt mindannyiunk nevében én arra kérem, fogadja el, hogy a lakosság úgy döntött,
hogy másik polgármesterrel akar továbbdolgozni. Kevesebb, lényegesen kevesebb szavazatot
kapott, mint én, ezt nagyon köszönöm, nagyon jólesik. Tudom, hogy az igazi feladatok most
kezdődnek, de az ember úgy van vele, hogy alapvetően győzni szeret és nem veszteni. Ezt
azoknak köszönhetem, akik nagyon mellém álltak, nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ilyen
eredmény szülessen. Mindenkinek köszönöm szépen, aki ezt megtette, aki mellettem
kampányolt az elmúlt időszakban.
Az együttműködés kapuja a volt polgármester asszony számára is nyitva van, ha velünk
együtt akar dolgozni, akkor örömmel vesszük, ha segít a község munkájában az csak jó. De
azt is szeretnénk kérni tőle, ha bármilyen észrevétele gondja van, akkor a képviselő-testülettel
vagy a polgármesterrel közölje, és ne újságcikkből kelljen megtudni a község problémáit.
Főleg ne olyan cikkek jelenjenek meg, amely rossz fényben tünteti fel a falut. Kénytelen
vagyok kitérni, csak egy pillanatra, a tábla kérdésére. Nem egy szokványos dolog az, ami
történt, az sem szokványos megoldás, hogy ebből rögtön újságcikk születik. A tábla ellen azt
hiszem senkinek nem lenne kifogása, nekem semmiképpen, ha úgy tetszik talán még örömmel
is fogadnám, én a táblát nem láttam. A képviselő-testület egyetlen tagja sem tudott arról, hogy
ilyen tábla kihelyezése szándékában áll a községnek. Ez sem egészen helyénvaló, a képviselőtestülettel az ilyen szándékot meg kellene osztani. Az sem szokványos, hogy vasárnap,
pihenőnapon 11 óra körül a polgármester asszony és édesapja rakja fel ezt a táblát. Ezt
konkrétan látták. Az sem szokványos Hegymagason, hogy egy ilyen táblát csak úgy
eltüntetnek, ellopnak másnap reggelre, és másnap reggel ezt rögtön észreveszik, a
polgármester tud róla, és kedden már egy olyan újságcikk jelenik meg amelyik … hiba. Az
Interneten megjelent szöveg is, amely arról szól, hogy Magyarországon ilyen még nem volt,
csak Romániában volt egy … én nagyon sajnálom az egész történetet, az újságcikket is, ezért
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kérem tisztelettel Barbarát, bármi észrevétele van, a képviselő-testülethez forduljon és ne a
község számára előnytelen újságcikkek jelenjenek meg.
Én nem kívánok a múlttal sokat foglalkozni, a mai napon megtörtént az átadás átvétel,
remélem, hogy mindent megkaptunk, egy részét a jegyzőasszony vette át, mert ő tudja, hogy
mi van. Remélem, hogy meglepetés nem ér bennünket, kértem, egy két dolgot, amit
jegyzőkönyvben rögzítettünk. A Széchenyi utcai lakásfelújításnál nem látok tisztán, hogy
mennyi a költségvetése, milyen munka megrendelések történtek, mennyi a kifizetés, ezeket
kértük, hogy határidőn belül a volt polgármester asszony szíveskedjen majd erről tájékoztatást
adni a képviselő-testületnek. Ilyen volt a festmények számbavétele, mivel ő úgy nyilatkozott,
hogy a héten nem ér rá, felkértem képviselő társamat, Gyurkáné Magdit, a könyvtárost és
dolgozóinkat, hogy együttesen holnap reggel vegyék számba a festményeket. Tudjuk, hogy
mennyi van belőle, tudjuk, hogy mi a helyzet ezen a téren. Még egy dolog van, van egy
Hegymagas Községért Alapítvány, aminek működése kifogásolható, nem tudom igazán, hogy
mi van vele, hivatalosan még Sallee Barbara ennek a kuratóriumának az elnöke, majd amikor
ideje lesz, kérem, hogy tájékoztasson, hogy hogy látja az alapítvány sorsát, mennyire van
rendben, tudjuk-e működtetni, ki vállalja fel a kuratóriumi elnökséget, ki legyen a kuratórium
elnöke. Ez azért is érdekes, mert az önkormányzat által létrehozott alapítványról van szó,
ennek a működését mindenképpen tisztázni kell.
Ennyi bevezető után szeretnék a programmal kapcsolatosan egy két dolgot vázlatosan
elmondani, miket látok én, amiket itt a faluban meg kellen,e vagy meg lehetne oldani. Amiről
már beszéltem, nagyon fontos, hogy egy jó közhangulatot sikerüljön létrehozni. A
hagyományos ünnepeket fel kell újítani. Olyan ünnepeket kell szervezni, ahol a község lakói
nagy számban, vagy minél nagyobb számban részt vesznek. A falut véleményem szerint
rendezettebbé, szebbé kellene tenni, rendezni kellene több mindent. Az idegenforgalom
természetesen fő szempont, tudom, hogy önmagában nehezen megfogható dolog, de ha szebb
lesz a falu, az már önmagában vonzza az embereket, itt van a hegy, itt vannak a borok,
borászatok, szoba kiadás, remélhetőleg lehet ezt majd fejleszteni. A kerékpárút építését majd
szorgalmazni kellene, azért is, hogy ne Kisapáti felé vigyék el a balatoni kerékpárutat. El
tudnék képzelni a hegytetőn egy kilátót, ez ügyben fel kell venni a kapcsolatot a nemzeti
parkkal.
Mindenképpen el kellene készíteni egy fejlesztési koncepciót a Szent György-hegyre, az
egész hegyre vonatkozóan, elsősorban a csapadékvíz elvezetésére gondolok, ezzel együtt az
utakat is rendezni lehetne, szabályozni kellene az építkezéseket, azok mértékét, nagyságát. A
borászatokkal folyamatosan tartani kell, illetve tartani fogom a kapcsolatot, ez óriási
lehetőség, ennek a hegynek is lehetne sokkal nagyobb hírneve, ezen tovább kell dolgozni. A
borászatokat segíteni kell, meglátjuk, hogy közös ünnepeket a borral kapcsolatban majd
tudunk-e létrehozni.
Össze kellene hívni azokat, akik Hegymagasról elszármaztak, gyökereik Hegymagason
vannak, őket megkérni, hogy segítsenek nekünk.
Konkrétabb dolgokat is említenék, a szigligeti buszvárót és környezetét rendbe kellene tenni,
mert balesetveszélyes. Közelebb lehetne hozni a faluközponthoz, ennek a lehetőségét körbe
kell járni, egyeztetni, hogy mi erről a vélemény.
A mélyút partoldalában az összes fát ki kell vágni. Lehet, hogy rosszul hangzik, én
természetbarát vagyok, imádom a természetet, imádom a földet, a növényeket, de vannak fák,
amiknek nincs ott a helye. Azok a fák, amik a partoldalban vannak, egyrészt mozgatják a
partoldalt, mozgatják a földet, veszélyesek, semmi keresnivalójuk a szőlők között, árnyékot
vetnek mindkét oldalra. Ott a bokroknak, kisebb növényeknek igenis szerepe van, megóvni a
partot, de a fákat ki kell vágni. Meg kell kérni az engedélyt rá, és amikor az idő olyan lesz,
neki lehet állni.

4

A borászok által kitett táblákat egységesíteni kellene, a szigligeti elágazóba és a többi helyre
is egységes táblát kellene kihelyezni, ezt szorgalmazni fogom, ez nem elegáns, nem javítja a
jó megítélésünket.
A hegyi utakat folyamatosan karban kell tartani, nagyon elhanyagolt részek vannak. Ez nem
az előző testület bírálata, azt a testület nem tudja megoldani, hogy rendet tartson a hegyen, de
törekedni kell rá, meg kell próbálni, be kell vonni a tulajdonosokat.
Tudjuk, hogy ez a ház, amiben vagyunk az egyházé, át kell beszélni a további működtetését,
természetesen biztos, hogy meg tudunk egyezni, hogyan, milyen feltételekkel használhatjuk
ezt tovább, ettől függetlenül, ezt az előtte lévő udvart rendbe kellene tenni. Ehhez nem kell
sok pénz, itt is ki kell vágni néhány fát, amelyek elöregedtek, elszáradtak. Ide kertet, díszfákat
kell ültetni, és rendbe kell tenni a bástyát, hogy ez a központ szép legyen. Ezeket a
tulajdonossal, természetesen egyeztetni kell.
Az egyházközséggel, a civil szervezetekkel jó kapcsolatot szeretnék tartani, képviselőjüket a
képviselő-testületi ülésekre meg fogjuk hívni.
A kultúrház környékén is lehetne még sok mindent rendezni, a magyarhermányiak szívesen
megajándékoznák a falut egy székelykapuval. A ronda vasbeton bejáró helyett egy fahidat is
el tudnék képzelni, és ha csak néhány bokor rózsát ültetnénk, az is sokat javítana a helyzeten.
El tudnék képzelni egy állandó szabadtéri színpadot az udvaron.
A faluban lévő árkokat folyamatosan tisztítani kell a lakosság bevonásával. Sok mindenre a
lakosságot be lehetne, és be kellene vonni.
A Széchenyi utcai ház sorsát majd meg kellene beszélni a testülettel, szó volt arról, hogy el
lehetne adni, vagy bérbe adni. Szerintem eladni nem lehet, mert akkor megszűnik az udvar,
semminek nincs helye akkor. Ezt jól át kell gondolni a képviselő-testületnek. A felújítást is
meg kell nézni, jelenleg milyen stádiumban vagyunk, mennyit költöttünk rá, mert nem tudjuk,
egyelőre még a polgármester asszony sem tudja, mert nincs minden számla leadva, hogy ez
mennyi lesz, hogyan lesz, még nem tudjuk.
A traktorhoz egy fűnyírót is be kellene szerezni, és a traktornak mindenképpen kellene egy
fedett hely.
A kultúrház állítólag beázik, a kéménye is nagyon rossz ezeket meg kell nézni mindenképpen.
A cserépkályha átrakása megtörtént, de a próbatüzelés, a kiszárítása nem történt meg.
Állítólag a hivatal épület teteje is beázik, ha így van, akkor nagyon gyorsan intézkedni kell. A
hivatal bejáratát is szigeteltetni kell, elé kellene tenni egy műanyag nyílászárót,
biztonságosabb is lenne.
A házhelyek eladásával kapcsolatosan, mindenképpen meg kell beszélni, hirdetni kell, annak
érdekében, hogy elkeljenek, egy egészen kedvező árat is meg lehetne állapítani, egy olyan
árat, ami vonzó az építkezni szándékozók részére.
A Széchenyi utcai lakás elmaradt bérleti díját is meg kellene tárgyalni, illetve aki megvette az
elejét, az megvenné a hátulját is, adott be már vételi szándékot, ezt is meg kell tárgyalnunk.
Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a temetőre, hogy az mindig rendben legyen. Most szépen
rendben van.
A honlap szerkesztésével Bagi Timeának át fogjuk megbízni.
Polgármesteri programként ezt tudtam felsorolni, akinek van észrevétele, tegye meg, ez
természetesen testületi ülés, a részleteket azért ne most vitassuk meg, erre majd lesz még
lehetőség.
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4. Alpolgármester megválasztása:
Tóth János Zoltán polgármester: A Képviselő-testület - saját tagjai közül - a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére alpolgármestert választ.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a titkos szavazás lebonyolítására 3 fős szavazatszámláló
bizottságot hozzon létre.
A bizottság elnökének Kiss Józsefné, tagjainak Kozma Bognár László és Varga József
képviselőket javasolom megválasztani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 3 fős szavazatszámláló bizottság létrehozásáról szóló
határozatot elfogadni szíveskedjen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
70/2014 (X. 20.) Kt. számú
határozatot

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 fős
szavazatszámláló bizottságot hoz létre az alpolgármester
megválasztását szolgáló titkos szavazás lebonyolítására.
A szavazatszámláló bizottság
elnöke:
Kiss Józsefné
tagjai:
Kozma Bognár László
Varga József

Tóth János Zoltán polgármester: A polgármester feladata, hogy javaslatot tegyen az
alpolgármester személyére. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, mind a négy képviselő
alkalmas a polgármesteri tiszt betöltésére. Varga József korábban a község polgármestere
volt, Gyurka Miklósné és Kozma Bognár László már volt a község alpolgármestere, Kiss
Józsefné pedig munkájából adódóan tájékozott az önkormányzati ügyekben. Én a választások
előtt azt mondtam, hogy azt a képviselőt javasolom alpolgármesternek, aki képviselőként a
legtöbb szavazatot kapta, és ehhez szeretném is tartani magam. Képviselőként Gyurka
Miklósné és Kiss Józsefné kapta a legtöbb szavazatot, velük egyeztetve Gyurka Miklósnét
javasolom az alpolgármesteri tisztségre megválasztani. Kérem ehhez képviselőtársaim
támogatását
A titkos szavazás előkészítése és a szavazás időtartamára szünetet rendelek el.
(Titkos szavazás)
Kiss Józsefné szavazatszámláló bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét.
A szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyv a jegyzőkönyv melléklete.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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71/2014. (X. 20.) Kt. számú
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
alpolgármestert megválasztó titkos szavazás során Gyurka
Miklósné képviselőt választotta meg alpolgármesternek.

5. Alpolgármester eskütétele
Tóth János Zoltán polgármester: Felkéri az alpolgármestert, hogy a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 63. § szerinti esküt tegye le.
(Az esküszöveget előmondja: Tóth János Zoltán polgármester)
„Én, Gyurka Miklósné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hegymagas Község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
(Gyurka Miklósné alpolgármester aláírja az esküokmányt.)
Tóth János Zoltán polgármester átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek.

6. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Gyurka Miklósné alpolgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. §-a szerint a polgármester
tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. Tóth János Zoltán polgármestert
társadalmi megbízatásúként választották meg, a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, ez összegszerűen 74.800 Ft.
A polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre –
11.220 Ft – jogosult.
Javasolom, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. § (4) bekezdése szerint Tóth János Zoltán polgármester tiszteletdíját 2014. október 12-től
74.800 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület.
Javasolom, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. § (6) bekezdése szerint Tóth János Zoltán polgármester költségtérítését 2014. október 12től 11.220 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi
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72/2014. (X. 20.)
H a t á r o z a t o t:
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése értelmében Tóth János
Zoltán polgármester tiszteletdíját 2014. október 12. napjától
74.800 Ft, azaz Hetvennégyezer-nyolcszáz forintban állapítja
meg.
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése értelmében Tóth János
Zoltán polgármester költségtérítését 2014. október 12. napjától
11.220 Ft, azaz Tizenegyezer-kettőszázhúsz forintban állapítja
meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyurka Miklósné alpolgármester

Tóth János Zoltán polgármester átveszi az ülés vezetését.
7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Tóth János Zoltán polgármester: A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a
közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A társadalmi megbízatású
alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre
jogosult.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 74.800 Ft, ennek 70 %-a 52.400 Ft.
Az alpolgármester tiszteletdíját 52.400 Ft összegben javaslom megállapítani.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület Gyurka Miklósné alpolgármester tiszteltdíját
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdése szerint 2014. október 12-től havi 52.400 Ft összegben állapítsa meg.
Javasolom, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80. § (3) bekezdése szerint Gyurka Miklósné alpolgármester költségtérítését 2014. október
12-től havi 7.860 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi
73/2014. (X. 20.) Kt. számú
határozatot
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében Gyurka

8

Miklósné alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 12. napjától
52.400 Ft, azaz Ötvenkettőezer-négyszáz forintban állapítja
meg.
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése értelmében Gyurka
Miklósné alpolgármester költségtérítését 2014. október 12.
napjától 7.860 Ft, azaz Hétezer-nyolcszázhatvan forintban
állapítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
8. Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
Tóth János Zoltán polgármester: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
szerint a Képviselő-testületnek egy állandó bizottsága, az Ügyrendi Bizottság van.
A bizottság feladatai:
 A polgármester, a képviselők és bizottsági tagok összeférhetetlenségével kapcsolatos
eljárás előkészítése, ezzel kapcsolatos vélemény, javaslat kidolgozása és előterjesztése
a képviselő-testület elé;
 A képviselő-testület hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazás lebonyolítása,
szavazatszámlálása és összesítése, eredményének megállapítsa és közlése;
 A
polgármester,
az
önkormányzati
képviselők
és
hozzátartozóik
vagyonnyilatkozatának vizsgálata, nyilvántartása és ellenőrzése;
 A polgármester illetményével és egyéb juttatásával kapcsolatos előterjesztések
előkészítése és képviselő-testület elé terjesztése;
Javasolom, hogy a bizottság elnökének Kiss Józsefné, tagjának Kozma Bognár László és
Varga József képviselőket válassza meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozza az alábbi
74/2014. (X. 20.)
Határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Ügyrendi Bizottság elnökének Kiss Józsefné, tagjainak Kozma
Bognár László és Varga József képviselőket választotta.

9. Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Tóth János Zoltán polgármester: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen
megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a jegyzőnek az SZMSZ átfogó
felülvizsgálatára.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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75/2014. (X. 20.) Kt. számú
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a jegyzőt a Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálatával, és felkéri a polgármestert, hogy terjessze elő
a képviselő-testület soron következő ülésén.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
10. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) bekezdése szerint a
képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési
tervben rögzíti. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül fogadja el.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a polgármesternek az önkormányzat
gazdasági programjának elkészítésére.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
76/2014. (X. 20.) Kt. számú
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert a gazdasági program, valamint a
fejlesztési terv elkészítésével, és felkéri, hogy Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
116. § (5) bekezdésében meghatározott 6 hónapos határidőn
belül terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2014. április 20.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

12. Társulási Tanácsba tag delegálás
Tóth János Zoltán polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába a Társulás megállapodása szerint tagot delegál a képviselő-testület. Az eddigi
gyakorlat az volt, hogy a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli a
társulásban az önkormányzatot. Javasolom, hogy a továbbiakban is eszerint járjunk el.
Az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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77/2014. (X. 20.) Kt. számú
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Társulási Megállapodás 4.1 pont a) alpontja értelmében Tóth
János Zoltán polgármestert delegálja a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába. A polgármestert
akadályoztatása esetén az alpolgármester képviseli.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

13. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselők a
meghívóval együtt kézhez kapták. Az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek van-e kérdése,
észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezet
elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
4/2014. (X. 4.)
rendeletet
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

14. Helyi adórendeletek módosítása
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezeteket a képviselők a
meghívóval együtt kézhez kapták. A hatályban lévő rendeleteken minimális javítást kellett
elvégezni törvény szövegének ismétlése miatt. Az adó mértéke, a megállapított
kedvezmények, és azok mértéke egyik adónem esetében sem változott. Az előterjesztéssel
kapcsolatban valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az adórendelet
tervezetek elfogadását.

Javasolom, hogy az építményadó módosításáról szóló rendelet tervezetet a képviselő-testület
fogadja el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
5/2014. (X. 4.)
rendeletet
az építményadóról szóló 14/2011. (XII. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
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Tóth János Zoltán polgármester: Javasolom, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet a képviselő-testület fogadja el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
6/2014. (X. 4.)
rendeletet
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2011. (XII.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolom, hogy az idegenforgalmi adóról szóló
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet a képviselő-testület
fogadja el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
7/2014. (X. 4.)
rendeletet
az idegenforgalmi adóról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról

16/2011.

(XII.

30.)

Tóth János Zoltán polgármester: A képviselő-testület tagjai a meghívóval együtt
tájékoztató anyagot kaptak az önkormányzati képviselők és a polgármesterek
összeférhetetlenségi szabályairól.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 37. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő az
összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől
számított harminc napon belül köteles megszüntetni.
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés j) pontja
értelmében az önkormányzati képviselő az eskütételt követően 3 hónapon belül köteles részt
venni a kormányhivatal által szervezett képzésen.
Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést a polgármester 17.30 órakor bezárta.
Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző

12

