Képviselő-testület
Hegymagas
J e g y z ő k ö n y v
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 23-án 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
Illésné Szántai Ágnes pénzügyi ügyintéző
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait,
jegyzőnőt, Illésné Szántai Ágnes ügyintézőt a nyilvános testületi ülésünkön. Megállapítom,
hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az ülésről
hangfelvétel készül. Javasolom a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. Napirendi
pontokkal kapcsolatban kérdezem van-e valami észrevétel? Aki a napirendi pontokkal
egyetért, az kérem, kézfelemeléssel szavazza meg. Köszönöm szépen. A testület egyhangú
szavazással elfogadta.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hegymagas Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.)
önkormányzati rendeletének módosítása
2. Hegymagas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
3. Hegymagas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló, a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
4. Beszámoló a 2015 évi ellenőrzésekről
5. Hegymagas Község Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak értékelése
6. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól
szóló rendelet megalkotása
7. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése
szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek
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8. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámoló
9. Önkormányzati lakótelkek értékesítési feltételeinek módosítása
10. Helyi értéktár Bizottság tagjainak megválasztása
11. Külterületi utak helyreállítására érkezett árajánlatok értékelése, kivitelező kiválasztása
12. Rendezési terv felülvizsgálata
13. Tapolca Környéki Önkormányzati társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos,
„Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása”
igénylésének benyújtása
14. Vegyes ügyek

1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hegymagas Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.)
önkormányzati rendeletének módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Az SZMSZ-ben helytelenül szerepel a rendeletek
kihirdetésére vonatkozó szabályozás, a rendeleteket nem közzé kell tenni, hanem ki kell
hirdetni, ezt kell módosítani. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdésetek? Nincsen. Aki ezen
módosítással egyetért, azt kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú
szavazással elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi
3/2016. (V. 26.)
rendeletet
Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2. Hegymagas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Ezek alapvetően olyan módosítások, amelyeket a testület
már jóváhagyott, ezt most rendeletbe kell foglalni. Ez egy áttekinthető alapos anyag. Én
átnéztem, jóváhagyásra javasolnám, de akinek van kérdése, az szíveskedjen feltenni.
Kozma Bognár László képviselő: Én azt szeretném megkérdezni, hogy közvilágítás hogyhogy ilyen kevés?
Illésné Szántai Ágnes pénzügyi ügyintéző: Most már az előző években is alacsony volt, a
tervezéskor magasabb előirányzatot tervezünk, hogy magasabb díj esetén is legyen rá fedezet.
A szolgáltató ennyit számláz.
Tóth János Zoltán polgármester: Ezt mérik valahol?
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Lutár Mária jegyző: Van egy mérőszekrény a faluban.
Kiss Józsefné képviselő: Az, hogy 18.000 Ft folyt be kamatmentes kölcsönből az időarányos,
vagy később lett megállapítva?
Illésné Szántai Ágnes pénzügyi ügyintéző: Az előző évről volt áthúzódó is és 2015.
novemberében is adott a testület tűzifára, ami 2016. évben jár le. A havi törlesztő részleteket
rendszeresen, a megállapított összeg szerint fizették vissza.
Tóth János Zoltán polgármester: További észrevétel, kérdés van-e? Ha nincs, akkor azt
mondanám el ismét, hogy úgy érzem, hogy jól gazdálkodtunk, az a számokból is kiadódik.
Pénzmaradványunk is elég szépen maradt. Aki elfogadja a 2015. évi költségvetési rendelet
módosítását a rendelet tervezet szerint az, kérem, kézfeltartással szíveskedjenek szavazni.
Köszönöm szépen, egyhangú szavazással elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás, ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi
4/2016. (V. 26.)
rendeletet
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3. Hegymagas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló, a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: A költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót mindenki
kézhez kapta. A beszámoló nagyon részletesen tartalmazza, hogy mire költött a testület az
elmúlt évben. Ezen dolgok ismeretében ki szavaz igennel, hogy elfogadja a beszámolót?
Köszönöm szépen, egyhangú szavazással elfogadta a testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
18/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2015.
évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Tóth János Zoltán polgármester: Ki szavaz igennel, hogy elfogadja a 2015. évi pénzügyi
terv végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet? Köszönöm szépen, egyhangú szavazással
elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás, ellenszavazat nélkül megalkotta az alábbi
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5/2016. (V. 26.)
rendeletet
Hegymagas Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról
4. Beszámoló a 2015 évi ellenőrzésekről

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: A belső ellenőr 2014. évre vonatkozóan végezte el az
ellenőrzést. A megállapításait az előterjesztés tartalmazza. Az önkormányzat végezze el az
adósminősítést, a behajthatatlan követeléseket töröljék el, a szükséges értékvesztéseket a
mérlegben számolják el. Éljenek több végrehajtási cselekmény lehetőségével. Végrehajtás,
NAV megkeresés, bírósági megkeresés lehetőségével. Véleményem szerint az adóbeszedés
hatékonysága 97-99 % között van. Tehát ez egy teljesen jó arány. Van kérdés ezzel
kapcsolatban?
Kiss Józsefné képviselő: A behajthatatlan követeléseket a mi adónkból kell eltörölni, ha jól
értem?
Lutár Mária jegyző: Igen, vannak előírások, melyek öt év után elévülnek. Van olyan
követelés, ahol remény sincs a behajtásra, mert évek óta nem dolgozik, nem rendelkezik olyan
ingó vagyonnal, ami fedezné a tartozást. Ilyen esetben az ingatlanra terheljük, de a legtöbb
esetben azt tapasztaljuk, hogy az ingatlan már más tartozással is terhelt. Amennyiben az
ingatlan értékesítésre kerül, a tartozás a vételárból rendeződik. Az elmúlt évben 700.000 Ft
folyt be jelzálogjog bejegyzés folytán.
Varga József képviselő: Van, aki benne él.
Lutár Mária jegyző: Az értékvesztést 2014. évben nem számoltuk el, ennek technikai oka
volt, az előző években és 2015. évben is megtörtént az elszámolás.
Kiss Józsefné képviselő: Akkor ezzel nekünk már nincsen tennivalónk.
Lutár Mária jegyző: Nincsen.
Tóth János Zoltán polgármester: Aki a beszámolót elfogadja és a határozati javaslattal
egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen, egyhangú szavazással
elfogadta a testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alább
19/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi
ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzésekben tett javaslatoknak
megfelelő intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Lutár Mária jegyző
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5. Hegymagas Község Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak értékelése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Azt azért szeretném elmondani, hogy az előkészítője az
anyagnak nem én voltam, de egy jó anyagnak tartom. Az első rész alapvetően egy
tájékoztatás, a második rész a ténylegesen végrehajtott feladatokról, eseményekről szól.
Kérdezem, hogy kérdés észrevétel van-e? Aki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
értékeléséről a beszámolót elfogadja, az kérem, hogy kézfeltartással szíveskedjen
megszavazni. Köszönöm szépen, egyhangú szavazással elfogadta a testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
20/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok értékeléséről szóló beszámolót
elfogadja.
6. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól
szóló rendelet megalkotása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról szóló
anyagot megkaptátok. Természetesen az, hogy megszavazzuk, hogy milyen feltételekkel lehet
adni díszpolgárságot illetve Hegymagasért kitüntetést, ez nem azt jelenti, hogy kötelező is
kiadnunk. Ezzel a lehetőségét teremtjük meg ezeknek a kitüntetéseknek, címeknek az
odaítélésére. Le van írva, hogy kik azok, akik javaslatot tehetnek, illetve az is le van írva,
hogy írásos javaslatot kell hozzá tenni. Minden javaslat nyilván testületi ülésre kerül. Itt
fogunk dönteni, hogy az adott feltételekkel, ha így hagyjátok jóvá, ezek a címek illetve
kitüntetéseket oda ítéljük-e vagy sem. Per pillanat igazán nem találtunk olyan személyt, akit
díszpolgárrá szeretnénk avatni, de bármikor bárki tehet javaslatot erre. Van észrevétel,
kérdés?
Lutár Mária jegyző: Nekem annyi lenne, ha ezt az idén szeretné kiadni a képviselő-testület,
akkor a javaslat benyújtási határidejét meg kell határozni, mert a rendelet május 31. napját
határozza meg.
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönöm, teljesen igaz. Ezt most jóváhagynánk azzal a
módosítással, hogy 2016. évre, hogy nem május 31. a javaslattétel időpontja, hanem mondjuk
augusztus 1.
Lutár Mária jegyző: Ha a falunapon kerül átadásra, akkor a június 30. Egy mondattal ki kell
egészíteni, hogy 2016. évben június 30-ig lehet benyújtani.
Tóth János Zoltán polgármester: Akkor ezzel a mondattal kiegészül ez az anyag, erre az
évre a határidő június 30, a következő évben pedig május 31. Ezt ki kell függesztenünk, a
honlapra fel kell tennünk, és ha addig érkezik javaslat, azt el kell bírálnunk. Van észrevétel?
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Aki a módosító javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen,
egyhangú szavazással elfogadta a testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
21/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata a helyi kitüntetések és
elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól
szóló rendelet tervezetet 6. § (3) bekezdését kiegészíti, azzal
hogy „2016. évben a javaslatok benyújtási határideje 2016. június 30.
napja.”
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a módosító javaslatot a
rendelet tervezetbe építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Lutár Mária jegyző

Tóth János Zoltán polgármester: Javasolom, a képviselő-testületnek, hogy az elfogadott
módosító javaslattal a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás
szabályairól szóló rendelet tervezetet fogadja el. Aki javaslatot elfogadja kérem,
kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú szavazással elfogadta a testület.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás, ellenszavazat nélkül megalkotta a az alábbi
6/2016. (V.26.)
rendeletet
A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az
adományozás szabályairól

7. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Ez egy folyamatos fejlesztés, amire kormányrendelet
kötelez bennünket. Ezt a kötelezettséget a Bakonykarszt Zrt. átveszi tőlük, csak egy megbízást
kell neki adni, hogy helyettünk a kormányrendelet által előírt követelményt ő teljesítheti.
Erről szól ez az előterjesztés. Van-e kérdés? Aki az anyaggal egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangú igen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
22/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
a 27. sorszámú 11-03948-1-002-00-13 MEKH kóddal
rendelkező, Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer valamint a
74. sorszámú 21-25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező
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Hegymagas, Raposka szennyvízelvezető és -tisztító víziközműrendszer ellátásért felelőse, meghatalmazza a Bakonykarszt Vízés Csatornamű Zrt.-t, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2)
bekezdésében meghatározott Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos – a jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben
keletkező – feladatokat ellássa.
2. Az 1. pontban meghatározott meghatalmazás kiterjed arra is,
hogy a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. – Hegymagas
Község Önkormányzatával együttműködve – a vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terveket elkészítse és a Vksztv. valamint a
víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet
által
megállapított
–
Hegymagas
Község
Önkormányzata számára is biztosított – véleményezés átvételét
követően a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz
benyújtsa és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az
Önkormányzatot.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a
határozatban foglaltaknak megfelelő meghatalmazás aláírására.
Határidő: a meghatalmazás aláírására és kiadására: 2016. május
31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
8. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámoló
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Én szerintem ez az anyag kimondottan tájékoztató jellegű.
Én tüzetesen végig olvastam. A végén van, hogy egy részarányos visszatérítésről lehet szó, de
nincs annyi pénzük, hogy visszatérítsenek. Ha nincs észrevétel, az aki az anyagot elfogadja,
kérem kézfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangú igen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
23/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2015. 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
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9. Önkormányzati lakótelkek értékesítési feltételeinek módosítása
Tóth János Zoltán polgármester: Azt hiszem, hogy ezt már eléggé megbeszéltük.
Lutár Mária jegyző: A határozati javaslatban nem szerepel a 4 éves beépítési kötelezettség
eltörlése. Az eredeti határozat úgy szól, hogy a képviselő-testület 4 éves beépítési
kötelezettséget ír elő. A következő pontban a 4 éves beépítési kötelezettség teljesítésére
elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Akkor a 4 éves beépítési kötelezettséget is törli
a testület?
Tóth János Zoltán polgármester: Én azt kérem, hogy a töröljük. Ha 4 éven belül nem építi
be, akkor vissza kellene vásárolni. Szerintem mind a kettőt töröljük. Elidegenítési tilalom se
legyen rajta és visszavásárlási kötelezettségünk se legyen. Ha megveszi az már az ő gondja.
Ha annyira kelendő lenne, érteném, hogy kikötéseket teszünk, de akik eddig érdeklődtek azok
is bizonytalan vásárlók.
Kozma Bognár László képviselő: Jogilag semmit sem tudna az önkormányzat tenni ellene,
ha nem építi be 4 éven belül.
Lutár Mária jegyző: Azt tudja tenni, hogy visszavásárolja. Ha nem építette be 4 éven belül,
akkor nem teljesített egy kötelezettséget és az önkormányzat azon az áron, amin eladta,
visszavásárolja.
Kozma Bognár László képviselő: A költségvetésben sokkal fontosabb dolgok is vannak,
hogy visszavásároljunk egy telket, amikor ott van a többi. Ott van 19 telkünk, úgy néz ki,
hogy talán 3-at el tudunk adni.
Varga József képviselő: Az sem biztos, hogy házat épít rajta. Lehet, hogy olyan
tevékenységet csinál, hogy zavarja a szomszédokat.
Tóth János Zoltán polgármester: Elő van írva, hogy mit építhet rá.
Varga József képviselő: Volt olyan telek, amit eladtunk, és gyümölcsfákat ültettek rá. A
legszélsőnél két telket vettek meg, hogy étterem lesz és nem építettek rá semmit sem, hanem
betelepítették gyümölcsfákkal. Építettek egy házat meg gyümölcsöst csináltak. Vagy építenek
egy műhelyt, nem lakóházat.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Ha benne hagyjuk a 4 éves beépíthetőséget az a hitel
felvételénél akadályozza?
Lutár Mária jegyző: Azt nem.
Tóth János Zoltán polgármester: Azt nem.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Az a lényeg, hogy arra ösztönözze, hogy beépítse.
Tóth János Zoltán polgármester: Az a 3 ház a probléma, ami megépült egész más célra
használják.
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Varga József képviselő: Lehetne szociális otthon ott, azt akart csinálni végül is. De milyen
tiltakozás volt a közmeghallgatáson.
Tóth János Zoltán polgármester: Ezek a lomisok a legnagyobb probléma végül is, a
legnagyobb kellemetlenséget ők csinálják.
Gyurka Miklósné alpolgármester: De amikor tiltakozás volt, azaz anyaotthon ellen volt,
nem a szociális intézmény miatt, az egész más.
Tóth János Zoltán polgármester: Ha ezt a három tételt kivesszük, a három megkötést ezzel
kapcsolatosan van-e észrevétel ellenvélemény?
Kozma Bognár László képviselő: Én értelmét nem látom, hogy benne maradjon a beépítési
kötelezettség, hogy ha nem vásároljuk vissza.
Tóth János Zoltán polgármester: Akkor felteszem a kérdést, hogy aki egyetért azzal, hogy
az önkormányzat visszavásárlási jogával nem él, 4 éves beépítési kötelezettséget nem ír elő,
és elidegenítési tilalmat sem fog előírni a telekkel kapcsolatosan, aki ezzel így egyetért, azt
kérem, kézfelemeléssel szavazza meg. Köszönöm. Egyhangú igen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
24/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
lakótelkek értékesítési feltételeire vonatkozó 2/2016. (II. 8.) Kt.
számú határozatának 2.2 pontjából a 4 éves beépítési
kötelezettséget, és a határozat 2.3. pontját törli. Megbízza
jegyzőt, hogy a módosítás átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Lutár Mária jegyző
10. Helyi értéktár Bizottság tagjainak megválasztása
Tóth János Zoltán polgármester: A települési értéktár bizottság megválasztásáról van szó.
Elvileg értéktár bizottság létezik, az összetétel módosításáról van szó, mert olyan személyek
szerepelnek benne, akik utol sem érhetők, van akivel nem szeretnének együtt dolgozni. Ezért
egy új értéktár bizottság felújításáról van szó. Feladata lesz ennek a bizottságnak, hogy azokat
az értékeinket, amelyeket arra érdemesnek talál, pl: Tarányi pince, Lengyel kápolna és még
sorolhatnánk az értéktárba bevegye. Illetve erről a megyei értéktár bizottságot is értesítse,
hogy ezek helyi értékként nyilvántartásba kerüljenek. A javasolt személyi összetétel fel van
sorolva. A határozati javaslat szerint a bizottság tagjai lennének Énekesné György Zsuzsanna,
Gyurka Miklósné, Kovács Pálné, Tóth Lászlóné és Széll Ferenc. Elnökének javasolhatunk
bárkit, Magdi már a megyei értéktár bizottság elnöke, én javasolnám elnöknek őt.
Varga József képviselő: Egyetértek a javaslattal.
Tóth János Zoltán polgármester: Ennél jobb összetételű tagságot nem nagyon tudunk
összeszedni. Akiket javaslatba hoztunk itt, mindenkivel megbeszéltük. Van-e észrevétel vagy
más javaslat? Aki egyetért azzal, hogy az értéktár bizottság elnöke Gyurka Miklósné legyen,
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tagjai pedig Énekesné György Zsuzsanna, Kovács Pálné, Tóth Lászlóné és Széll Ferenc az
kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék megszavazni. Köszönöm szépen. Egyhangú igen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
25/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény 3. § (2) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtására
létrehozott Települési Értéktár Bizottság elnökének Gyurka
Miklósnét, tagjainak Énekesné György Zsuzsannát, Kovács
Pálnét, Tóth Lászlónét és Széll Ferencet választja meg.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
települési értéktár bizottság tagjainak változásáról a Veszprém
Megyei Közgyűlés és a Hungarikum Bizottság elnökét
tájékoztassa.
Határidő: döntés továbbítására megyei közgyűlés és
Hungarikum Bizottság elnökének - 30 nap
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

a

11. Külterületi utak helyreállítására érkezett árajánlatok értékelése, kivitelező
kiválasztása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Az ezzel kapcsolatos anyagot mindenkinek a
rendelkezésére bocsátottuk. Az árajánlatokat a képviselő-testület tagjai megismerhették.
Ennek birtokában szeretném, ha határozatot hoznánk. A megismert anyagban szerepel, hogy
az utak helyreállítása 8.852.497 Ft-ba kerül. Melynek 90 %-át a belügyminiszter döntése
értelmében a vis major alapból mi megkapjuk. A 10 % önrészt kell nekünk ehhez hozzátenni.
Árajánlatot kaptunk Pintér Ferenctől, Balassa Kornéltól és Fülöp Lászlótól. Ezek azok,
amelyeket láttatok. Tekintettel arra, hogy Pintér Ferenc szakmai tevékenység évtizedekre
ismert az önkormányzat előtt, tudjuk, hogy megfelelő gépi felszereltséggel rendelkezik, illetve
a károkozás után az azonnali helyreállítást is ő végezte el, jó színvonalon azonnali segítséget
nyújtott. Az árajánlatok között árban lényegi eltérés nincsen, én azt javasolom, hogy Pintér
Ferenc árajánlatát fogadjuk el és őt bízzuk meg a kivitelezés elvégzésével. Illetve a kiviteli
szerződés megkötésére bízza meg a polgármestert a képviselő-testület. Az árajánlat összege
8.726.424 Ft. A Fülöp Lászlóé ennél magasabb, Balassa Kornélé ennél valamivel
alacsonyabb. Ha van észrevételetek, akkor szíveskedjetek megtenni.
Kiss Józsefné képviselő: Végül is azt tudom mondani, hogy megfelelő gépparkkal
rendelkezik.
Tóth János Zoltán polgármester: Környékbeli is, önkormányzatok is foglalkoztatják, ismert
szakember. Amennyiben nincsen további észrevétel, akkor aki egyetért, hogy Pintér Ferenc
árajánlatát fogadjuk el, illetve a kivitelezés elkészítésével őt bízzuk meg, az kérem, hogy
kézfenntartással szavazzon. Köszönöm. Egyhangú igen.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
26/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő utakban, vis maior esemény
kapcsán
keletkezett
károk
helyreállítási
kivitelezési
munkálataival Pintér Ferenc egyéni vállalkozót (8300 Tapolca,
Barackvirág u. 19.) bízza meg, a határozat mellékletét képező
árajánlat szerinti bruttó 8.852.497 Ft összköltséggel.
A képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
12. Rendezési terv felülvizsgálata
Tóth János Zoltán polgármester: Ez egy tájékoztatás tulajdonképpen. E hónap 18-án
tartottunk itt egy megbeszélést, amelyen részt vett Lutár Mária, Szalay István és a tervező
Fazekas Róbert. Az a kérdés vetődött fel, hogy van-e olyan tényező, amelyik akadályozza őt a
munkában, illetve határidőre el tudja-e végezni. Az ő tájékoztatása szerint a munkát végzik,
nincs semmi akadálya annak, hogy a rendezési terv megfelelő időben elkészüljön. Bár
jogszabály módosításokból adódó nehézségek vannak, de én bízom benne, hogy folyamatos
munkával határidőre megoldható. Kérdezem, hogy van-e észrevétel? Kérdés?
Varga József képviselő: Azt kérdezném, hogy ugye minden javaslatot, kérelmet
megszavaztunk? Hogy állnak a dolgok, hány százalékát lehet teljesíteni. Gondolom, hogy a
törvények mindent nem engednek meg, ezek, hogy állnak?
Tóth János Zoltán polgármester: Te is itt voltál, amikor beszéltük, melyek azok amelyeket
mi sem javasolunk. Alapvetően kettő van, a Kisapáti út alatti részt beépíthetővé ne tegyük,
tehát ott ne legyen építkezés. A másiknál pedig a Kardos Károly kérte, hogy a bővebb
beépíthetőségi övezetet terjesszük ki az ő birtokára vagy annál följebb is. Azt mondta a
tervező, hogy lehetőség nem is igen van, százalékosan meg van határozva, hogy ez a beépítési
mód mennyi lehet. A többi kérés teljesíthető elvileg.
Lutár Mária jegyző: Még sok olyan kérdés van, amelyek egyeztetést igényelnek.
Varga József képviselő: Akkor, amit mi akartunk, az nem megy gyakorlatilag, a többi pedig
a szakhatóságoktól függ.
Tóth János Zoltán polgármester: Ezt a kettőt mi sem javasoljuk, az út alattit semmiképpen,
a többit elvileg a tervező is bevette. Láttátok a térképet, be vannak jelölve, mindannyian
láttátok, hogy melyek azok a területek, ahol igény merült fel. Én úgy érzem, hogy itt még az
elvi dolgokon nem léptünk túl. Az igazi nehézségek még ezután jönnek. A tervező azt
mondja, hogy ő a Nemzeti Park illetékesével is beszélt, a Fehérváriakkal is már beszélt, de ez
még csak hit kérdése, hogy én elhiszem, tényleg úgy van. Leírva, nyilatkoztatva még nincsen
egyetlen hatóság sem.
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Kiss Józsefné képviselő: Azért azok a levelek már elmentek, ahol ez elindul?
Lutár Mária jegyző: Most mennek el, még csak elvi szinten beszélhetünk mindenről.
Tóth János Zoltán polgármester: Egyébként jól fest mindenkinek a kérése. Az írásban
beadott kérésekre írásban kellene is reagálunk. A partnerségi kapcsolatot is meg kell majd
hirdetni, még nincs abban a helyzetben, hogy összehívjuk, hogy konkrét válaszokat kapjunk a
kérdésekre.
Kiss Józsefné képviselő: Részt kíván venni az egyeztetésben vagy nem.
Lutár Mária jegyző: Teljes felülvizsgálatot végez a tervező, a térképen jelölt részéket
kiemelten kezeli és ezeket a kéréseket külön meg kell vizsgálni majd.
Kiss Józsefné képviselő: Akkor az idén még nem lesz rendezési tervünk.
Lutár Mária jegyző: Biztos, hogy nem.
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatás képpen itt állunk. Akkor tudomásul vettétek
a tájékoztatást. Köszönöm szépen.
13. Tapolca Környéki Önkormányzati társulás létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos, „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása”
igénylésének benyújtása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Anyagot megkaptátok, aki elfogadja és egyetért vele,
kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm. Egyhangú igen szavazat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
27/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja, a jelen
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás
által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen
foglalkoztatott
jogviszonyban
vagy
munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más
szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli
munkáltatónál nincs lehetőség.
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő- testülete a
létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
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igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását
támogatja, azzal egyetért.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a
Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Határidő: 2016. május 31.
Vegyes ügyek
14. Könyvtár nyitva tartásának módosítása
Tóth János Zoltán polgármester: A könyvtár nyitva tartásának módosításához testületi
döntés kell. Kéri a könyvtár vezetője, hogy a szombati 13.30-14.30-ig tartó nyitva tartást
módosítsuk. Javasolja, hogy szombaton 9.00-10.00-ig legyen nyitva a könyvtár. Én a kérést
támogatom, nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatosan véleményetek.
Varga József képviselő: Én nem tudom, hogy hány órában van felvéve, csak azt szeretném
kérdezni, hol tölti a munkaidejét. Itt is ott is, vagy hogy van? Mikor van itt a hivatalban, és
mikor van a könyvtárban? 4 órát van a könyvtárban, az a nyitva tartás is van kiírva, meg itt is
az a nyitva tartás van kiírva? Sokan panaszkodnak, hogy jönnek ide nincs itt, mennek oda
nincs ott. Többen panaszkodnak.
Tóth János Zoltán polgármester: Szerintem ilyen nincs. Aki ezt ….
Varga József képviselő: Kétszer én is voltam, én is kerestem, de egyik helyen sem volt az
biztos.
Tóth János Zoltán polgármester: Hétfőn kivételes alkalom volt, nem tudom miért nem írta
ki. Elengedtem családi okok miatt, azért nem volt itt akkor. Hétfőn délelőtt pár órát nem
tartózkodott itt.
Varga József képviselő: Nem hétfőn volt. Én kétszer kerestem, tanúm van rá, se itt nem volt
sem máshol. Csodálkoztam is, lehet, hogy dolgozott valahol.
Tóth János Zoltán polgármester: A hivatalnak van egy nyitvatartási ideje, a nyitva tartási
időben itt van valaki, ha őneki el kell menni, itt van a Magdi vagy itt vagyok én.
Varga József képviselő: Én nem azért mondtam, hogy ellene vagyok, de a nyolc órát
ledolgozza, vagy nem dolgozza.
Tóth János Zoltán polgármester: Miért ne dolgozná le. Most például szombaton a
rendezvényen ott volt 8 órát. Szombaton nem kellett volna csak egy órát lenni neki. Ezt a
rendezvényt elő kellett neki készíteni. Ebbe is munkája volt. Nincs kötött munkaideje. Egy
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igazi szervezőnek nem lehet kötött munkaideje. Annak be kell menni ügyet intézni, neki
dolgokat kell rendezni. Szerintem bőségesen ellátja a feladatát.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Szerintem azért nem egyértelmű, mert kötelező nyitva
tartása heti 6 óra. Nem úgy, mint régen, hogy délután ott kellett lenni, hanem egy héten 6 órát.
Lemegy hétfőn 13.30-16.00-ig van ott, szerdán 14.00-16.00-ig, és akkor szombaton.
Tóth János Zoltán polgármester: Meg vannak a nyitva tartási idők.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Nem olyan a könyvtár nyitva tartása, mint régen. Itt
nagyon le lett csökkentve a kötelező nyitva tartás.
Tóth János Zoltán polgármester: Foglalkozik gyerekekkel, kézműves foglalkozásokat
csinál. Van, amikor meghívókat visz ki, van, amikor este be kell jönni vagy délután. Neki
napi 8 órát nem kell ott ülni sehol sem. Nincs neki előírva, és nem is akarom neki előírni.
Varga József képviselő: De azért írja ki, hogy elnézést, fél óra múlva itt vagyok.
Tóth János Zoltán polgármester: Ki van írva a hivatal nyitva tartási ideje, akkor nyitva kell
lenni. Megegyeztünk Magdival és vele is, hogy ha Timinek el kell menni, akkor itt kell lenni
Magdinak, vagy nekem. A könyvtárban is van nyitva tartási, idő akkor ott kell lenni. Kivétel
rendkívüli esetben. Én úgy gondolom, hogy eddig ezzel nem volt probléma, de…… Hogy
minden nap reggel 8.00-16.00 óráig itt legyen valaki, teljesen felesleges lenne. Abszolút nincs
értelme.
Gyurka Miklósné képviselő: Lehet, hogy nyáron jelentősége lenne, ha nagyobb a mozgás.
De ha itt van, akkor meg nyitva van a hivatal.
Varga József képviselő: Akkor írja ki, hogy ha nem tud itt lenni. Nekem úgy mondták a
faluban, azért vagyok képviselő, hogy tolmácsoljam.
Tóth János Zoltán polgármester: Ő sok mindent csinálhat közben, de ha nyitvatartási idő
van akár a hivatalban, akár a könyvtárban, akkor nyitva kell lenni.
Kiss Józsefné képviselő: Egy hétre 20 óra jut, akkor 6 óra kötelező. Marad még 14 óra, azt el
tudja magának osztani a rendezvények szervezésére.
Tóth János Zoltán polgármester: Közben, ha rendezvény van, ott van.
Kiss Józsefné képviselő: Kint az van, hogy fél napot a könyvtárban van. Nyolc órás
munkaviszonyból 4 órát itt tölt, 4 órát ott tölt.
Lutár Mária jegyző: Akkor rosszul van ez kommunikálva. A nyitva tartási idő alatt kell a
könyvtárban, illetve a hivatalban lennie. A rendezvényeken is jelen kell lenni, azok nem
munkaidőben vannak, ő ott dolgozik, az is beszámít a napi 8 órába. A rendezvényszervezéssel
kapcsolatban is vannak olyan feladatok, amelyeket a könyvtárban vagy a hivatalban ülve nem
tud elvégezni.
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Gyurka Miklósné képviselő: A virágokat anyák napjára otthon készítették, abban legalább
3-4 órája bent volt. Készültünk az anyák napjára, jó párszor próba volt, délután 5-kor, mert a
gyerekek akkor értek haza.
Tóth János Zoltán polgármester: Nekem az a fontos, hogy a faluban a munka menjen, meg
ami kell, az menjen. Nekem nem az a lényeg, hogy itt üljön, minek, ha nincs rá szükség.
Nyitva tartáskor legyen itt, ez egyértelmű. Jóska köszönöm szépen az észrevételt. Van, aki
direkt figyeli, meg ellentéteket szít, sajnos Hegymagas olyan falu, ahol nem állt helyre az
egység. Javul a helyzet, de nem állt helyre. Különböző érdekcsoportok vannak, lehet érezni.
El lehet mondani mindenkire mindent, lehetőleg ne menjünk el ezen az úton.
Javasolom, hogy a könyvtár szombati nyitva tartási idejét módosítsa a képviselő-testület 9.0010.00 órára. Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, egyhangú
igen szavazat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
28/2016. (V. 23.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a
könyvtár nyitva tartási idejét 2016. június 1-től szombati
napokon 9.00 – 10.00 óra határozza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a nyitva tartási idő
módosításáról a lakosságot tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Gyurka Miklósné alpolgármester: A könyvtárban sok könyv ki van selejtezve, ingyen el
lehetne osztani. Valamilyen megoldást találjunk, mert útban van. A tapolcai könyvtárosok
selejtezték ki, de csak ott a helyet foglalja. Van-e valami ötletetek?
Tóth János Zoltán polgármester: Én azt mondom, hogy ha valakinek valami tetszik, vigye
el, ki van selejtezve. A könyvtárba írjuk ki, hogy elvihető könyvek.
Kapott a település egy nagyon szép májusfát. A felállításon mindannyian ott voltunk. Az ötlet
nem a mienk volt, lakossági kezdeményezésre került felállításra és ki is kéne táncolni annak
megfelelő módon. Június 5-ét vasárnapot javasolnám 17 órát a kitáncolásra. Valamit
szervezni is kellene hozzá, az embereket valamivel meg kellene kínálni. A
rendezvénytervünkben ez nem szerepel, szervezhetjük úgy, ahogy szoktuk, mindenki hoz
magával valamit, süteményt, pogácsát, bort, de szendvicseket is készítünk. Az is lehet, hogy
főzünk egy pörköltet. Mindjárt felvetődik, hogy ki készíti el, hány főre, ki végzi a
kiszolgálást. Nem egy egyszerű dolog, de meg lehet oldani. Tegyetek javaslatot. Az időpont
elfogadható-e, a június 5. vasárnap 17.00 óra.
Varga József képviselő: Szerintem Gyurkáné készítsen közvélemény kutatást, hogy kb.
mennyien lesznek, és akkor máris lehet alkalmazkodni.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Szerintem 50-60 fővel kell számolni, pörkölt krumpli
savanyúság.
Varga József képviselő: Hölgyek megcsinálják.
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Gyurka Miklósné alpolgármester: Sertéspörkölt, csülök mondjuk tarhonyával.
Tóth János Zoltán polgármester: Magdika akkor légy oly kedves….
Gyurka Miklósné alpolgármester: Zene? Tartalékos zenészünk van.
Varga József képviselő: Hangosításunk van…
Gyurka Miklósné alpolgármester: Azt felül kell vizsgálni, hibás. Az én feladatom a díszítés
is. Megbeszélem az asszonyokkal.
Tóth János Zoltán polgármester: Beszéld meg, hogy ki vállalja a főzést, reméljük, hogy a
Mónika bevállalja megint, mivel valakinek főszakácsnak is lenni. Ha bevállalja, akkor a
részleteket beszéljétek meg. Tányért, evőeszközt majd az Erzsiéktől kérünk. A gyermeknapon
ott voltatok, szerintem egy nagyon jól sikerült rendezvény volt, több mint 30 gyerek volt sok
szülővel. Jó program is volt hozzá. Magdi ti is ott voltatok a nyugdíjas klubból, a Jóska is ott
volt. Hogy hoztál bort, köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy mindenkit, aki segített köszönet
illet. A Timi nagyon-nagyon szorgalmasan készült rá, rengeteg felkészülés van, amit egy óra
alatt le lehet bonyolítani, arra alaposan fel kell készülni. Én a Timivel nagyon meg vagyok
elégedve, lelkes sokkal eredményesebb szerintem, mint az elődje volt. Jobb a kapcsolata az
emberekkel. Biztos, hogy vannak összesúgások, de a Timi nagyon igyekszik egyelőre.
Szerintem lelkesíteni és támogatni kell. Én a magam részéről nagyon megköszönöm a
szervezést, amit csinált.
Tájékoztatás képen még elmondanám, hogy van itt három utunk, aminek ideiglenes
használatba vételi engedélye volt eddig 8 éven keresztül. Most úgy néz ki, hogy sikerült
megszerezni a használatba vételi engedélyt. Volt egy bejárásunk a Megyei Kormányhivatal
illetékesével, itt volt a Rendőrkapitányság Közlekedésfelügyeleti Osztályának képviselője, a
hivatal műszaki ügyintézője Mindent rendben találtak, ki kellett raknunk 3 elsőbbség adás
kötelező táblát. Ezeket megvettük, kiraktuk, és én bízom benne, hogy megkapjuk erre a
használatba vételi engedélyt. Ezt csak tájékoztatás képen szerettem volna nektek elmondani.
Valakinek további észrevétele, bejelentése van-e?
Gyurka Miklósné alpolgármester: Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy virágosítunk a
kultúrház körül, szóltam az asszonyoknak, nagy a lelkesedés. Reméljük, hogy szép lesz.
Tóth János Zoltán polgármester: A terület elő van készítve, a lányok szépen megcsinálták.
Eddig is mindig megfelelő számban jöttek a segítők, gondolom akkor most is szépen
elültetitek.
Nagyon szépen köszönöm az aktív részvételt, ezzel a képviselő-testületi ülésünket 18.22
órakor bezárom.
Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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