Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án
17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az 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
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt,
vendégünket Kovács Pálnét, aki a „civilként” van jelen a testületi ülésen. Megállapítom, hogy
a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom.
Rendkívüli ülést hívtunk össze, mert a napirendi pont olyan, hogy szerettünk volna minél
előbb ezeket megbeszélni, tárgyalni. Szeretném jelezni, hogy hangfelvétel készül a képviselőtestületi ülésről. Napirendi pontnak a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolom. A
vegyes ügyekben egyetlen témát, az iskolakezdési támogatást szeretném előterjeszteni.
Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e észrevétel? Aki egyetért, a
napirendi pontokkal kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm egyhangú.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Talajterhelési díj rendelet elfogadása
2. Közérdekű adomány felajánlása
3. Vegyes ügyek
Iskolakezdési támogatás megállapítása
1.Talajterhelési díj rendelet elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztés mindenki kézhez kapta. Alapvetően
könnyítés van benne azok számára, akik ténylegesen nagyon kis fogyasztók, évi 10 m3 alatti
víz mennyiséget fogyasztanak, azoknak ne kelljen talajterhelési díjat fizetni. Végül is ez a
lényege. A többi egyszer már tárgyalt téma, tehát jóváhagyott. De ha bármilyen kérdés van
ezzel kapcsolatosan, akkor tegyétek fel. Kérdezem a jegyzőnőt, hogy a rendelet külterületre is
vonatkozik?
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Lutár Mária jegyző: Csak a csatornázott területre.
Tóth János Zoltán polgármester: Van-e észrevétel ezzel kapcsolatosan? Nincs. Aki a
rendelet tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen egyhangú
szavazattal elfogadtuk az első napirendi pontot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az
alábbi
9/2015. (VIII. 18.)
rendeletet
a talajterhelési díjról

2. Közérdekű adomány felajánlása
Tóth János Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatosan írásbeli anyagot nem kaptak a
képviselők, de tudnak róla. A rendezési terv készítésével kapcsolatos előkészítő munka
elindult, a képviselő-testület kiválasztotta a tervezőt, azzal, hogy felhatalmazza a
polgármestert, amennyiben a szükséges pénzügyi forrás rendelkezésre áll a településtervezési
szerződést aláírja. Mint tudják a képviselők A Mixvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
felajánlotta, hogy támogatást nyújt községünknek, amiből a rendezési terv költségeit fedezni
tudjuk. Ezt adomány formájában tudjuk átvenni. Közérdekű kötelezettség vállalási szerződést
kötöttünk vele, amelyben ő kijelenti, hogy egyszeri 3.316.000 Ft-ot az önkormányzat
rendelkezésére bocsát, a számlánkra átutal. Ezzel szemben mi semmiféle kötelezettséget nem
vállalunk, a szerződésben nincs kötelezettségünk. Csak annyi, hogy erre a célra használjuk
fel. Olyan, hogy az igényének eleget teszünk ez szóba sem került, a rendezési terv során csak
olyan változtatásokat fog támogatni a testület amit a jogszabály lehetővé tesz. Jogszabály
ellenes változtatást, illetve olyan változtatást, aminek véleményünk szerint a hegy egészének
árt, természetesen nem fogunk támogatni. Ezt szóban is megbeszéltük, ezzel kapcsolatosan
semmiféle kötelezettség vállalás nincsen. Ismerteti a szerződést. (Szerződés tervezet a
jegyzőkönyv melléklete.) Van-e kérdés, észrevétel? Ahhoz, hogy ezt a pénzt befogadhassuk,
képviselő-testületi döntés kell. Most arról kell nekünk dönteni, hogy erre a célra felajánlott
pénzt a képviselő-testület elfogadja.
Varga József képviselő: Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ez el lesz különítve?
Lutár Mária jegyző: Ha úgy dönt a képviselő-testület akkor igen.
Varga József képviselő: Én is azt gondoltam, hogy legyen külön, úgy is ebből kell majd
kifizetni a tervezőt.
Tóth János Zoltán polgármester: Ezt tulajdonképpen a Kft adományozza az
önkormányzatnak a rendezési terv céljára, melynek költségeit az önkormányzat fizeti.
Szerintem ezt nem kell külön kezelni.
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Van valami egyéb észrevétel? Tehát bizonyos értelemben elkülönítve kezeljük, de külön
számlát nem nyitunk. Kezelni fogjuk ezt a költséget mindenféleképpen. Ha véletlenül valami
miatt túllépjük ezt a keretet, akkor úgy is a költségvetésből kell kiegészíteni. Ő erre a célra
adományoz, de nem ő a költségviselő, az az önkormányzat.
Kiss Józsefné képviselő: A szerződés végén szerepel, hogy a fel nem használt szolgáltatást
vissza kell adni.
Lutár Mária jegyző: Nem szolgáltatás, hanem fel nem használt támogatás….
Tóth János Zoltán polgármester: Fel nem használt szolgáltatást én úgy értelmezem, ha a
rendezési terv finanszírozására nem használjuk fel valamiért, mert megállt, mert nem megy
tovább, akkor azt a pénzt, amit nem használtunk fel a rendezési terv elkészítéséhez a
maradékot azt kell visszafizetni, mivel erre a célra adja a pénzt. Ez értelmezés kérdése. A
szövegkörnyezettel együtt egyértelmű. Az egész szövegkörnyezettel együtt, ha kiragadod, így
külön lehet, hogy egy kis értelmetlenség van benne, a lényeg az, hogy amennyiben a
rendezési terv elkészítésére nem használjuk fel ezt az összeget, a rendezési tervkészítés
meghiúsul, az visszajár neki. Ebben nincs semmi gond, visszafizetjük neki, ez természetes
dolog. Aki egyet ért azzal, hogy az önkormányzat befogadja ezt a 3.316.000 Ft-ot, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm egyhangú.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi
61/2015. (VIII. 3.) Kt.
Határozatot
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mixvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen,
Ragoda dűlő 3.) által a rendezési terv készítéséhez felajánlott
3.316.000 Ft összegű közérdekű adományt köszönettel
elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
Hegymagas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló rendelete – a bevételi előirányzat adomány összegével
történő emelése és az adomány összegének a rendezési terv
felülvizsgálata célú felhasználása – módosítására vonatkozó
javaslatot terjessze a képviselő-testület elé.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 55/2015. (VII. 2.)
Kt. határozatban foglaltaknak megfelelően a tervezői szerződés
aláírására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Tóth János Zoltán polgármester: Amennyiben a rendezési terv készítésére nem használjuk
fel, mert valami miatt a terv készítése megakad, akkor a még fel nem használt pénzt
visszafizetjük.
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3. Vegyes ügyek:
Iskolakezdési támogatás
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően van a javaslat
elkészítve. Az összeg a költségvetésbe is be van állítva. Ezzel kapcsolatosan kinek van
kérdése, észrevétele?
Lutár Mária jegyző: A szociális rendelet tartalmazza, hogy a képviselő-testület támogatást
nyújt az alap vagy közép és felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulóknak. A
költségvetési rendelet határozza meg évenként ezt a költségkeretet. Ez 250.000 Ft az idei
évben. A múlt évi felhasználás alapján ez a keret elegendő lesz, úgy is, ha a képviselő-testület
nem tesz olyan különbséget, mint tavaly, akik tankönyvtámogatást illetve rendszeres
gyermekvédelmi támogatást kaptak, azok alacsonyabb összegű támogatásban részesültek. A
javaslatban az szerepel, hogy egységesen mindenki 8000 Ft-ot kapjon, és ne legyen ilyen
különbség. Alacsonyabb összeget főként a 3 gyermekesek kaptak.
Varga József képviselő: A 4. pont mit jelent?
Lutár Mária jegyző: Az, hogy természetbeni ellátás formájában? Ha úgy látja a képviselőtestület, hogy vélelmezhető, hogy a szülő nem arra költi, amire a testület szánja, akkor
számlával el kell számolni a felhasználásról, vagy megkéri a családgondozókat, hogy
vásároljanak be.
Tóth János Zoltán polgármester: Ha van olyan, hogy a családban mindent másra költenek,
amit a gyerekekre kellene, akkor oda kell figyelnünk, és inkább vegyük meg mi a
gyerekeknek. Nem tudom, van olyan, ahol esetleg ilyen felmerülhet, meg tudjuk kérni a
falugondnokot, hogy vásárolja meg, és természetben adja oda. Ha van ilyen, akkor majd
jelezzétek. Akkor ebben így járunk el. Van-e további észrevétel?
Lutár Mária jegyző: Az is szerepel a javaslatban, mert ez szokott még problémát okozni,
hogy a középiskolai érettségi megszerzéséig illetve az első szakképzés befejezéséig jár. Ha a
középiskola utáni egy éves szakképzés esetén jár, iskolalátogatási igazolással kell a
jogosultságot igazolni.
Gyurka Miklósné képviselő: Azt szeretném még megkérdezni, hogy a bérleteket a
Klebersberg veszi meg az idén is.
Lutár Mária jegyző: A pénz meg van rá, el van különítve a költségvetésben.
Tóth János Zoltán polgármester: Aki egyetért az előterjesztéssel, illetve a határozati
javaslattal azt kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen egyhangú.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi
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62/2015. (VIII. 3.) Kt.
Határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján az
általános és a középiskolások részére 8.000 Ft iskolakezdési
támogatást biztosít.
A támogatás a középiskolai érettségi megszerzéséig, vagy az
első szakképzés befejezéséig jár.
A támogatás fedezete a költségvetésben iskolakezdési
támogatásra tervezett 250.000 Ft. A Képviselő-testület megbízza
a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Lutár Mária jegyző

Tóth János Zoltán polgármester: Köszönöm szépen mindenkinek az aktív részvételt, ezzel
a képviselő-testületi ülést 17.30 órakor bezárom.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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