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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 9-én 17.00 
órai kezdettel tartott rendkívüli 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 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, 
jegyzőnőt a rendkívüli 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. A vegyes ügyek keretében a legutóbbi ülésen 
hozott 26/2016. (V. 23.) Kt. határozat módosítására teszek javaslatot, illetve néhány ügyben 
tájékoztatom a testületet. A 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. Lakótelek értékesítés – vevő kijelölés 
2. Vegyes ügyek 
 
1. Lakótelek értékesítés – vevő kijelölés 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Egy kérelem érkezett be, a többi érdeklődő a vásárlásra 
vonatkozóan kérelmet még nem nyújtott be. Tarcsa János Tibor és Tarcsa Adrienn tapolcai 
lakosok a 011/51 hrsz-u telek vásárlására nyújtottak be kérelmet. Két 14 év alatti gyermekük 
van, a képviselő-testület döntésének megfelelően a kedvezményt szeretnék igénybe venni. 
Javasolom, hogy a képviselő-testület az 52/2015. (V. 21.) Kt. határozatban meghatározott 
feltételekkel a 011/51 hrsz-u ingatlan vevőjeként Tarcsa János Tibor és Tarcsa Adrienn 
Tapolca, Május 1. u. 19/1. szám alatti lakosokat jelölje ki.  
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú 
szavazással elfogadta a testület. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az 
alábbi 
 
29/2016. (VI. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
52/2015. (V. 21.) Kt. határozatába foglalt feltételekkel a 
Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonában lévő 011/51 
hrsz-u lakótelek vevőjéül Tarcsa János Tibor és Tarcsa Adrienn 
Tapolca, Május 1. u. 19/1. szám alatti lakosokat jelöli ki.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződést írja alá. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
2. Vegyes ügyek 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A képviselő-testület a 26/2016. (V. 23.) Kt. határozatával 
döntött a vis maior esemény kapcsán keletkezett károk helyreállítási kivitelezési munkáival 
kapcsolatos árajánlat elfogadásáról. A határozatban elírás történt, az árajánlat szerinti bruttó 
összköltség helyesen 8.726.424 Ft.  
 
Lutár Mária jegyző: A határozat megfogalmazásakor tévesen a pályázatban szereplő összeg 
került feltüntetésre és nem az árajánlatban szereplő összeg.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a 26/2016. (V. 
23.) Kt. határozatban szereplő árajánlat szerinti bruttó összeget 8.726.424 Ft összegre 
módosítsa. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 
egyhangú szavazással elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi 
 
30/2016. (VI. 9.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
26/2016. (V. 23.) Kt. határozatot elírás miatt az alábbiak szerint 
javítja:  
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő utakban, vis maior esemény 
kapcsán keletkezett károk helyreállítási kivitelezési 
munkálataival Pintér Ferenc vállalkozót bízza meg, a határozat 
mellékletét képező árajánlat szerinti bruttó 8.726.424  Ft 
összköltséggel. 
A képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozói szerződés aláírására. 
Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a hinta 
elhelyezéséhez a tereprendezési munkákat megrendeltem. Úgy gondoltam, hogy meg tudjuk 
oldani saját erőből, de kb. 8 m3 földet kell megmozgatni, ahhoz már gépi erő szükséges. 
 
Az erdélyi testvértelepülésről nem jönnek a gyerekek, amennyiben családok jönnének mégis, 
el tudjuk helyezni őket akár az önkormányzati ingatlanban, akár magánházaknál.  
 
A búcsúi rendezvényeket szervezzük, Kozma Bognár László utána néz, hogy a 
sportrendezvényt meg tudják-e szervezni, ha nem, akkor a gyerekeknek szervezünk 
vetélkedőket.  
 
Szerdán elkezdjük a kátyúzást a Petőfi utca folytatásában. Az a probléma, hogy Czanka 
Ferenc nem bírja egyedül a nyári időszakban a munkát. Megpróbálunk közmunka létszámot 
kérni, ha az nem sikerül, akkor valakit fel kell venni 2-3 hónapra.  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.40 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 
polgármester jegyző 

 
 


