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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. szeptember 26-án 
16.00 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 
Horváth András rendőr őrnagy 
Takács Róbert c.tzls. 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, 
jegyzőnőt, a Tapolcai Rendőrkapitányság részéről Horváth András rendőr őrnagyot és Takács 
Róbert körzeti megbízottat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 
Az ülést megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül. Javasolom a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalását egészítsük ki még az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának előkészítése illetve vegyes 
ügyek keretében pedig két témát szeretnék majd felvetni. Egy szerszám beszerzést és ahhoz 
való hozzájárulást, illetve az ASP rendszerhez csatlakozást. Napirendi pontokkal kapcsolatban 
kérdezem van-e valami észrevétel? Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kérem, 
kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Rendőrségi beszámoló 
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a 

közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 8/2015. (VII. 15.) önkormányzati 
rendelet módosítás véleményezése 

3. Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásának előkészítése 

4. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól 
szóló 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

5. Szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos pályázat 
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás 
7. HVB tag választása  
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8. Lakótelek vevőkijelölés 
9. Vegyes ügyek 

 
1. Rendőrségi beszámoló 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A napirenddel kapcsolatosan megjelent Horváth András a 
Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály osztályvezető helyettese, akit nagy szeretettel 
köszöntünk illetve Takács Róbert körzeti megbízottunkat, akivel rendszeresen tartjuk a 
kapcsolatot és köszönjük a munkáját. Amit kézbe kaptatok az nagyon pozitív összetételű 
anyag, hála mi nem a bűnügyileg fertőzött területek közé tartozunk. Különösebb esemény 
2015-ben a mi területünkön nem történt. A mellékletek hátul is elég jó adatokat közölnek. 
Egyedül talán annyit tudnék elmondani, hogy a mi területünkön sikerült elfogni a Piskor nevű 
bűnözőt. Ennyi bevezetés után kérdezem képviselő társaimat, hogy valakinek kérdése 
észrevétele van-e az anyaggal kapcsolatosan? 
 
Varga József képviselő: Róbertet nagyon sokan ismerik a településen elég hosszú ideje, 
nagyon sokszor megjelenik a faluban és bárki mehet hozzá bármilyen problémával. Úgy 
érzékelem, hogy a polgárőrség már nem úgy működik Hegymagason, mint régen, valóban 
segítenek-e magának, ha szükség van rá? Azt szeretném megkérdezni, hogy ha valaki 
gázpisztolyt szeretne, milyen engedélyre van szükség hozzá? 
 
Takács Róbert körzeti megbízott: Nem kell hozzá engedély, ha otthonra, önvédelemre 
szeretne vásárolni ahhoz nem kell engedély. Hogyha utcára szeretné, oda már kell 
fegyverviselési engedélyt kérni, de ha utcán akarja hordani, akkor is csak rejtve lehet. 
Otthonra nyugodtan vásárolhat bárki. 
 
Horváth András osztályvezető helyettes: Amennyiben otthon tartja magánterületen ahhoz 
nem, amit közterületen használnak vagy viselnek, ahhoz engedély kell. 
 
Kozma Bognár László képviselő: És használhatja is otthon? 
 
Horváth András osztályvezető helyettes: Otthon a saját magánterületén igen. 
 
Kozma Bognár László képviselő: És közterületen? 
 
Horváth András osztályvezető helyettes: Ha engedélye van rá, adott szituációban akkor 
igen. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Polgárőr egyesületünk nekünk önállóan nincsen, 
Szigligettel közösen tevékenykednek. Nem túl aktívak, legalább is úgy tudom. Amikor 
szükség van rájuk, és felkérést kapnak, mindenkor igény bevehetők illetve készen állnak a 
segítségre. Van-e további kérdés? 
 
Kozma Bognár László képviselő: A Fenyősi utcával kapcsolatosan van az a két családi ház, 
ahol a lomisok vannak. Az utcabelieknek nagyon sok gondot okoznak. Lehet, hogy az 
önkormányzatnak kellene megoldani a parkolást, mivel iszonyú nagy helyet foglalnak el az 
autókkal és akadályozzák teljesen a belátást. 
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Takács Róbert körzeti megbízott: A szomszéd hölgy is jelezte, hogy elfoglalják majdnem a 
fél utcát. Ahányszor szolgálatban vagyok biztos, hogy nincs ilyen. Vagy nincsenek itt, vagy a 
kapu előtt parkolnak, nagyon nem foglalnak el helyet. Majd átadom a többi kollégámnak is, 
hogy ha ilyet észlelnek, tegyék meg a szükséges intézkedést. Én nem tapasztaltam, hogy 
szabálytalanul parkolnak.  
 
Kozma Bognár László képviselő: Főleg akkor probléma, hogyha a három nagy autó itthon 
van, két nagy utánfutó is van. Mostanában cipelgetnek két roncs autót is, azzal randalíroztak 
hétvégén éjszaka az utcában. Másnap hallottam attól a hölgytől, aki neked is panaszkodott, 
hogy összetörték a virágosládát és ilyen dolgokat csináltak. 
 
Takács Róbert körzeti megbízott: Akkor miért nem telefonál be a hölgy is a rendőrségre. 
Engem is hívhat, ha nem dolgozok, akkor betelefonálok az örsre. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Én is mondtam neki, hogy a rendőrségre kell 
betelefonálni, mert bizonyítani is tudja, mivel van kamera is felszerelve. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Valakinek van kérdése? Több bejelentés érkezett, hogy 
mit lehetne tenni, azt nem tudom. Ki lehetne tenni a várakozni tilos táblát, akkor volna 
intézkedési lehetőség. De ha ott nincs kitéve semmi, akkor a megállást illetve a várakozást 
szankcionálni nem lehet. 
 
Takács Róbert körzeti megbízott: Ha az útnak a felét elfoglalja akkor egyértelmű. Ha 
megjönnek lomizásból, lepakolnak, lehet, hogy egy picit belógnak az úttestre, amíg le nem 
pakolnak az utánfutóról. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Úgy lettek kialakítva azok a családi házak, hogy nem 
tudnak bemenni a saját udvarukba, mert ha oda be tudnának menni, az lenne a megoldás. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tudom, hogy probléma, megoldást kellene keresni, de a jó 
megoldást nem tudom. Beszéltem már az illetővel is, amikor bejelentést kaptam. Kimentem, 
körülnéztem, de nem tudom, hogy mit lehetne tenni. Igazán én erre a megoldást nem tudom, 
meg kellene próbálkoznunk vele, állásfoglalást kérni. Ki lehetne tenni, várakozni tilos táblát. 
 
Horváth András osztályvezető helyettes: Ki lehet kérni a szakhatóság véleményét, sőt ez 
így is van. Az önkormányzat helyileg akkor helyezheti el azt a táblát azon az útszakaszon. 
Onnantól kezdve az önkormányzat saját hatáskörben el tudja intézni.  
 
Kozma Bognár László képviselő: A táblának is csak akkor lenne súlya, ha szankcionálás 
lenne. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Azt hiszem, hogy ez lehetne a megoldás. Az 
önkormányzat mi vagyunk, csak amikor nekünk kellene intézkedni ez egy nehéz kérdés. 
 
Takács Róbert körzeti megbízott: De így könnyebben szankcionál az ember. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nem tudom, hogy a meghívott vendégeknek van-e még 
hozzászólásuk? 
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Horváth András osztályvezető helyettes: Én bűnügyi területen tevékenykedem, de azért 
hallom, ismerem a település ezen irányú életét. Szeptember 5-én sikerült a pincefeltörőt 
elfognunk, és itt volt a Hegymagasi területen. Ahogy a polgármester úr is elmondta, nem egy 
fertőzött településről beszélünk. Nyáron megnövekszik az idelátogatók száma, télen pedig 
teljesen elnéptelenedik, a hegyi pincék is magukra maradnak. Reméljük, hogy a csendes falusi 
élet nem bolydul meg. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a rendőrségnek a 
munkáját, külön Takács Róbertnek a tevékenységét. Gyakran találkozunk, meg tudjuk 
beszélni a munkát. A kapitányságnak is köszönjük szépen a hozzáállását és további jó 
együttműködést kívánunk. Ezzel a napirendi pontot lezárom. Aki a beszámolót elfogadja és a 
határozati javaslattal egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen 5 
igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
42/2016. (IX. 26.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolóját Hegymagas község 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről elfogadja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kapitányságvezetőt a testület 
döntéséről tájékoztassa. 
Határidő: 2016. október 10. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek 
tisztántartásáról és használatáról szóló 8/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosítás 
véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az anyagot megkaptátok, ha van valakinek véleménye 
hozzászólása, kérem, tegye meg. Ha van kérdés, a válaszadásra fel fogom kérni a 
jegyzőasszonyt. 
 
Lutár Mária jegyző: Az anyagban szürke színnel vannak jelezve a változások. A módosítás 
lényege, hogy a szolgáltató - NHSZ Tapolca Kft. - véglegesen bevezette a szelektív 
hulladékgyűjtést, marad ez a zsákos megoldás. Ez nem volt szabályozva a rendeltben, ezekkel 
a szabályokkal kell kiegészíteni a rendeletet. Közben létrejött a központi szerv, amely a 
szolgáltatás díját szedi majd be, ezért ki kell a rendeltből venni a díjmegállapításra vonatkozó 
szabályokat, illetve a díjra vonatkozó szabályokat. Pontosításra került a szüneteltetés, illetve 
ha valaki kisebb kukát szeretne, hogy egységes legyen szabályozva a térségben. A rendelet 
kiegészül a zöldhulladék szállításával, amit most vezettek be. Jelenleg úgy tervezi a 
szolgáltató, hogy évi 10 alkalommal, a szolgáltató által meghatározott napon, de ennek a 
szabályai még nem véglegesek. Most van a próba ezzel a 3 alkalommal és meglátják, hogy ez 
hogyan működik. Valószínűleg decemberben és januárban nem lesz szállítás, a következő 
hónapokban megint gyűjtik majd a zöldhulladékot ugyan így, ahogy most. 
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A rendelet tervezetet el kell küldenünk véleményezésre a környezetvédelmi hatósághoz, 
illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságához, a szomszédos 
települési önkormányzatoknak. Ha tőlük visszajön a véleményezés, akkor dönthet a 
képviselő-testület, hogy elfogadja a módosításokat. 
 
Varga József képviselő: Ugyan úgy lesz, mint a szemétszállítás, vagy a díjbeszedés? 
 
Lutár Mária jegyző: Csak a díjbeszedés lesz központilag. Mindenhol maradnak azok a 
cégek, akik eddig ellátták a szolgáltatást, csak a díjat nem ők szedik be, hanem az állam. Az 
állam fogja leosztani ezeknek a cégeknek a beszedett díjat, de még eddig nem számláztak, 
nem fizettünk díjat. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Aki egyetért a 2. napirendi pont beterjesztett anyagával az 
kézfenntartással szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen 5 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi 
 
43/2016. (IX. 26.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, 
valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét 
véleményezésre alkalmasnak tartja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet tervezetet szakmai 
vélemény bekérése céljából a KDT. Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőségnek (8002 Székesfehérvár Pf. 
137.), a szomszédos települési önkormányzatoknak tájékoztatás, 
a Veszprém Megyei Önkormányzatnak állásfoglalás céljából 
küldje meg.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
3. Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásának előkészítése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Most nem rendeletet alkotunk, hanem előkészítünk. 
Megkérem Marikát, hogy ezt röviden ismertesse, hogy mi ennek a lényege. 
 
Lutár Mária jegyző: Minden települési önkormányzatnak meg kell határozni a törvényben 
meghatározott alapellátási feladatát. Ez a háziorvosi szolgálat, a gyermekorvosi szolgálat, a 
fogorvosi szolgálat és az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátás, valamint a védőnői szolgálat. 
Ezeknek a feladatoknak a körzethatárait kell minden településnek rendeletben meghatározni.  
A rendelet tartalmazza, hogy az alapellátási feladat körzetének székhelyét és a körzet ellátási 
területét, a körzethez tartozó településeket. 
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Ezt a rendeletet szintén meg kell küldeni véleményezésre a Nemzeti Egészségfejlesztési 
Intézetnek, illetve a háziorvosnak, fogorvosnak és a védőnőnek. Ezt követően ismételten a 
testület elé kerül. Ha ők elfogadásra alkalmasnak tartják, akkor fogadhatja el a képviselő-
testület. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Akkor ez az eddigi gyakorlatnak megfelelő, nincs 
változás. Előírt feladat, azt kérném, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés? Ha nincs, akkor, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással 
szavazzon. Köszönöm 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
44/2016. (IX. 26.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet 
véleményezésre alkalmasnak tartja.  
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet véleményezés 
céljából küldje meg az alapellátást végző háziorvos, 
fogszakorvos, védőnő valamint Nemzeti Egészségfejlesztési 
Intézet (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére. A 
vélemények megérkezését követően a rendelettervezetet a 
képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 
 
Határidő: véleményezésre történő elküldés:2016. szeptember 30.  
Rendelet elfogadása: a véleményezés megérkezését követő 
soron következő ülés 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
4. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól 
szóló 6/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nem olyan régen hagytuk jóvá a helyi kitüntetések és 
elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól szóló 6/2016. (V. 26.) 
önkormányzati rendeletet. Ebben hibát követtünk el, mert a kitüntetés adományozásáról 
minősített szavazattal nem dönthet a testület, erre nincs felhatalmazása, viszont az ilyen 
személyi dogokat zárt ülés keretein belül kell tárgyalni. Erről szól tulajdonképpen ez a 
módosítás. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás? A lényeg az, 
hogy a rendeletünkből kimarad, hogy minősített többséggel, illetve az bekerül, hogy zárt 
ülésen tárgyaljuk, ha lesz ilyen előterjesztés. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfeltartással 
szavazzon. Egyhangú, köszönöm szépen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
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8/2016. (X. 10.)  
r e n d e l e t e t 
 
a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az 
adományozás szabályairól szóló 6/2016. (V. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
4. Szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos pályázat 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Hogy pályázzunk-e erre az a kérdés? Van ehhez egy 6 
oldalas anyag, amit elég nehéz értelmezni. A lényege az előterjesztésben szerepel és azért van 
két javaslat, hogy döntsünk arról, hogy benevezünk vagy nem. Én amellett vagyok, hogy ne. 
Mondom azt is, hogy miért nem. Olyanok kapnak tűzifát, akiknek nincs rá szüksége, és azt 
eladják. Olyanoknak viszont nem tudunk adni, akiknek igazán szükségük van rá. Tehát a 
rendelet nem teszi lehetővé. Azt, hogy így döntött Szigliget, Badacsonytördemic, Kisapáti az 
egy dolog, nekünk nem muszáj úgy döntenünk, hogy nem. Ha belegondoltok, hogy kiknek 
kellett tűzifát kell adnunk…. Aki megfelel a feltételeknek, tűzifát kell adni. Én azért mondom, 
hogy határozati javaslatok között én a 2-est javasolnám jóváhagyni. Kérem a véleményeket, 
észrevételeket. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Én ezzel egyetértek, 120.000 Ft, amit a tűzifán spórolunk, azt fel 
tudnánk használni. Legtöbben azért estek ki, mert a jövedelmi viszonyaik magasabbak. A 
szociális rendeletünk alapján, ha úgy gondoljuk, akkor tudjuk segíteni őket? 
 
Lutár Mária jegyző: Igen, mert ott van a rendkívüli helyzet, abba beleférnek. Ha 
magasabban állapítja meg a testület a jövedelemhatárt, akkor többen beleférnek, szinte nem 
jut több mint 1 m3. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Elsőbbséget meg azok élveznek akik….. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Marika, ha nem kérünk ilyen szociális tűzifát, de az 
anyagban is benne van, hogy támogatást, akinek gondolunk azért adhatunk? 
 
Lutár Mária jegyző: Igen. Akár pénzbeli támogatást vagy fát vesz az önkormányzat. Ilyen 
lehetőség is van. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Gyakorlatilag 1000 Ft-tal kell kiegészíteni az 
önkormányzatnak köbméterét a fának, illetve a fuvart kell még kifizetni. Ha valaki tényleg 
rászorul, és szüksége van fára a télen elméletileg megkaphatja, az önkormányzat megveheti. 
Akárhány köbmétert? 
 
Lutár Mária jegyző: Igen. 
 
Kozma Bognár László képviselő: De az a 3 köbméter fa már 60.000 Ft-jába kerül az 
önkormányzatnak. Azért az a 24 m3 jelentősen kisebb összegbe kerül, mintha a rászorulók 
most kapnak 3 m3 fát. 
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Tóth János Zoltán polgármester: Ez teljesen igaz Laci, ez két külön dolog. Egyik dolog, 
hogy tudjuk-e teljesen igazságosan szétosztani a fát, kell-e nekünk feszültséget okozni azáltal, 
hogy olyanoknak adunk, akiknek nem akarunk. Ez csak 70.000 Ft-ba kerül nekünk a 
kimutatás szerint, mert a hozzájárulást és plusz fuvarköltséget kell fizetni, vagy pedig azt 
mondjuk, hogy aki igazán rászorult annak segítünk. Akkor is, ha nekünk ez többe kerül, mint 
70.000 Ft. Itt csak az a kérdés, igazságos elosztásban veszünk-e részt vagy sem. Tavaly is 
több embernek az volt a véleménye vagy nem kéne vagy nem szabad. Azért van itt két 
előterjesztés, ha van ezzel kapcsolatosan vélemény vagy kérdés, mondjátok, utána felteszem, 
hogy ki melyiket hagyja jóvá és akkor döntöttünk. Látom, Laci te amellett állsz, hogy 
osszunk, mint eddig. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Meg kellene próbálni kiszorítani azokat, akik …. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nem lehet, mert ha megfelel a feltételeknek, akkor meg 
kell neki adni. Attól, hogy nem dolgozik sehol, pl. egy fiatal ember, őt sem lehet kizárni. Nem 
dolgozik, adót, semmit nem fizet, megszavazzuk, aztán eladja legfeljebb. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Ha beadja a kérelmet 2-4 m3 tűzifára, mert rászorult akkor 
adni kell neki. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Azt már mi döntjük el, hogy mennyit. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Hogy rászorul-e bizonyítja, hogy milyen kevés jövedelme 
van, vagy, hogy nincs jövedelme. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az anyag is kitér rá, hogy mivel itt élünk tudjuk, hogy ki a 
rászoruló és ki nem és ezt szubjektív alapon el lehet dönteni ebben az esetben. Tehát 
dönthetünk úgy is, hogy ismerjük a munkáját, életvitelét stb. és dönthetünk úgy, hogy 
rászorult nem rászorult. De én többet nem akarok ezzel kapcsolatosan mondani. 
 
Varga József képviselő: Jegyzőnőtől szeretném megkérdezni, hogy ezt kötelezően így lehet 
csak elosztani? Mennyi ez a fa? 
 
Lutár Mária jegyző: Rendeletben kell szabályozni a feltételeket, minimum 24 m3 fát kap 
minden önkormányzat, amely igényt nyújt be. 
 
Varga József képviselő: Adjuk be az igényt, és mi egyenként eldöntjük, hogy ki jogosult. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Eddig is így volt. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Azt viszont mi dönthetjük el, hogy ki mennyit kapjon. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Elég nehéz ezt szétosztani. Azt mondják ez nem volt 1 m3 

csak 0,5 volt. Tavaly az elosztás elég könnyű volt, mert 6 m3 van egy kocsin, alapvetően 3 m3 
jutott. Könnyen szét tudtuk osztani, a sofőrt is meg tudtuk kérni, hogy a házak előtt rakja le a 
fát. Ha ezt nem tudjuk elintézni, és egy helyen teszi le a sofőr a fát, és úgy kell szétosztani, 
kimérni az 1 m3 –t, elég nehéz kimérni, de megoldható. Én nem látom igazán sok értelmét, 
hogy olyanok is kapnak, akiknek nem érdemlik meg. Én azért javasolom, hogy úgy döntsünk, 
hogy nem, de ha úgy döntetek, hogy igen akkor úgy lesz. 
 



 9

Varga József képviselő: Ha négyen kérnek, és azt mondjuk, hogy 3 m3- t kapnak az már 
240.000 Ft és négynek adunk. Így viszont csak 70.000 Ft-ba kerül. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Anyagilag ez egy nagyon jó dolog. Sokkal többet 
juttatunk így ki, mint amit mi tudnánk adni. A kérdés az, hogy azoknak juttatunk-e akiknek 
szeretnénk juttatni, mert olyanoknak adunk akiknek… Jól gondoljátok át. Adhatunk, meg kell, 
hogy szervezzük, meg tudjuk szervezni természetesen. Eddig két alkalommal vettem részt 
ebben, de nyilván harmadszor is részt veszek ebben, megbeszéljük és elosztjuk.  
Ha igénylünk, akkor mennyit, abban kell most döntenünk. A rendelet alapján 40 m3 –t 
igényelhetünk. Ha igénylünk, akkor érdemesebb az igényelhető maximális mennyiséget kérni. 
Egyébként ez nem végleges, mert lehet ez kevesebb is valamennyivel. Az igénylés lehetősége 
40 m3-re szól, ennyit igényelhetünk. Vagy azt mondjuk a második határozati javaslatra, hogy 
egyáltalán ezt a kérdést elvetjük. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Próbáljuk a jövedelem viszonyokat úgy megállapítani, hogy aki 
rászoruló az is kapjon. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Most is meg kell állapítanunk a jogosultsági határt? 
 
Lutár Mária jegyző: Azt majd a következő lépésnél, a rendeletalkotásnál. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Látom, hogy ketten mindenképpen arra hajlatok, Marika 
és Magdi ebben még igazán nem nyilatkozott. Úgy nyilatkoztok, hogy a falunak 
összességében igazán kedvező lehetőség, hogy igényeljük le. És rendeletalkotásnál próbáljuk 
a feltételeket úgy meghatározni, hogy az igazán rászorulók kapjanak. 
 
Varga József képviselő: Összességében 70.000 Ft-ért 600.000 Ft-ot kapunk, ha meg annyian 
igényelnek fát, ki kell fizetnünk 300.000 Ft-ot azért nem mindegy. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Mi már a polgármester úrral beszéltük és fontolgattuk, 
hogy melyik lenne a jobb. Ha megigényeljük ugyanazok a személyek fognak kapni, bárhogy 
emeljük meg, sőt többen lesznek jogosultak, aki legjobban rászorulna, az nem lesz rá jogosult. 
Aki egyedül van, nincsen olyan családtagja, gyereke, akik tudnák segíteni, nem tudjuk ebből 
támogatni. Azt szeretnénk, hogy azok kapjanak, akik igazából rá vannak szorulva, és nincs 
segítségük. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A rendeletet úgy is utána alkotjuk meg. Igényeljük, vagy 
ne igényeljük.  
 
Kozma Bognár László képviselő: Ha megemeljük a jövedelem határt, akkor bele kellene 
vágni a 40 m3 -be és lehet, hogy csak 30 m3 -t kapunk. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Kiadás tekintetében nem jelentős. Az, hogy 70.000 Ft-ba 
kerül, ez nem probléma. Aki úgy gondolja, hogy igényeljünk szociális tűzifát a rendelhető 40 
m3 –t, az most tegye fel a kezét. Három igen szavazat, 2 tartózkodás. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
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45/2016. (IX. 26.) Kt. 
h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás alapján igényt 
nyújt be a támogatás iránt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
rendelet alapján 40 m3 keménylombos fa iránt nyújtsa be az 
önkormányzat igényét. 
A képviselő-testület nyilatkozik, arról, hogy az előírt 1000 
Ft/erdei m3+áfa összesen 50.800 Ft összegű saját forrást, 
valamint a tűzifa szállításából adódó költségeket a 2016 évi 
költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa 
támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Tóth János polgármester 

 
 
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozás 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tavaly is csatlakoztunk, azt javasolom, hogy 
csatlakozzunk most is. Akinek Hegymagason felsőoktatási intézménybe jár a gyereke, 
megérdemli, hogy támogassuk. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? 
 
Kozma Bognár László képviselő: Ha a támogatott abbahagyja a tanulmányit, ő helyette 
megkaphatja valaki más? 
 
Lutár Mária jegyző: Nem. Csak azok kaphatják meg, akik pályázatot nyújtottak be.  
 
Kozma Bognár László képviselő: Volt olyan fiatal, aki otthagyta. 
 
Lutár Mária jegyző: Addig jogosultak a támogatottak az ösztöndíjra, amíg a felsőoktatási 
intézmény hallgatói.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Feltenném szavazásra, aki egyetért azzal, hogy 
csatlakozzon az önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához kézfeltartással szavazzon. Köszönöm 
szépen egyhangú. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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46/2016. (IX. 26.) Kt. 
h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó 
nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a 
beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé. 
Határidő: 2016. október 3. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
6. HVB tag választása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ennek a kijelölése és előterjesztése a jegyző feladata. 
Megkaptuk az előterjesztést, én szerintem egyértelműen minden ebből olvasható.  
 
Varga József képviselő: Ki mondott le? 
 
Lutár Mária jegyző: A Széll Józsefné és a Czanka Ferenc volt póttag. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? Aki egyetért, a 
határozati javaslattal kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm egyhangú. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
47/2016. (IX. 26.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási 
Bizottság póttagjaivá Széll Ilonát és Takács Attilánét választja 
meg. 
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A változást követően a Helyi Választási Bizottság tagjai:  

 
Széll Ferenc Hegymagas, Kossuth u. 13. tag 
Tóthné Stfán Edit Hegymagas, Széchenyi u. 34. tag 
Énekesné György Zsuzsanna Hegymagas, Széchenyi u. 55. tag 
Kajdi Lászlóné Hegymagas József A. u. 9. tag  
Nagy Zoltánné Hegymagas, Szigligeti u. 5. tag 
Takács Attilláné Hegymagas, Táncsics u. 3. póttag 
Széll Ilona Hegymagas, Kossuth u. 7. póttag 

 
7. Lakótelek vevőkijelölés  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A 011/28 hrsz-ú lakótelekre vevő jelentkezett Kammerer 
Péter és felesége. Aki egyetért a kijelöléssel az kérem, kézfeltartással szavazzon. Köszönöm 
egyhangú. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
48/2016. (IX. 26.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
52/2015. (V. 21.) Kt. határozatba foglalt feltételekkel a 
Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonában lévő 011/28 
hrsz-ú lakótelek vevőjéül Kammerer Péter és Kammerer 
Krisztina 9071 Gönyű, Dózsa György u. 1. szám alatti lakosokat 
jelöli ki. Amennyiben az adásvételi szerződés nem jön létre, a 
vevőkijelölő határozat 2016. november 30-án hatályát veszti.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződést írja alá. 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Vegyes ügyek 
 
8. ASP rendszerhez csatlakozás 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Jegyzőasszony légyszíves ismertesd, hogy itt 
tulajdonképpen miről is van szó. 
 
Lutár Mária jegyző: Ez egy informatikai rendszer, amit az önkormányzatoknak kötelező 
igénybe venni 2017. január 1-től illetve 2018. január 1-től. Az önkormányzati hivatalokban 
használt számviteli, helyi adó, ingatlanvagyon kataszter, iktató, hagyatéki leltár programok 
érhetők el a rendszerben valamennyi önkormányzat részére, az egységességet, átjárhatóságot 
biztosítva. A rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök vásárlásához, az adatok 
migrálásához szükséges pénzügyi forrásra az önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be. A 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal esetében Szigliget község Önkormányzata nyújthat 
be pályázatot 7 millió forint támogatásra. Ebből 3.100.000 Ft-ot költhetünk 



 13

eszközbeszerzésre, számítógépekre, nyomtatókra, kártya leolvasóra és különböző informatikai 
eszközökre. A többi részét pedig az adatoknak migrálására, adattisztításra, az oktatás során 
felmerült utazási költségekre lehet fordítani. A pályázat benyújtásához a társönkormányzatok 
a támogatása szükséges. 
 
Varga József képviselő: Pénzbe nem kerül? 
 
Lutár Mária jegyző: Hegymagasnak nem. A kirendeltségeken kell biztosítani a megfelelő 
Internet csatlakozást. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot elfogadja az kérem, hogy kézfeltartással szíveskednek megszavazni. 
Köszönöm szépen egyhangúan. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
49/2016. (IX. 26.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy Hegymagas Önkormányzat – a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak 
szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben 
felhatalmazza  Szigliget Önkormányzat polgármesterét, hogy az 
Önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító 
jelű  „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén 
a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja 
Szigliget Önkormányzata nevében és javára.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János polgármester 

 
9. Munkaeszköz beszerzés 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Szükség volna munkaeszköz beszerzésre. Pénzünk van, a 
tartalékalapunk terhére nyugodtan tudnánk vásárolni. Nagyon kellene egy hosszú láncfűrész, 
hosszú nyeles láncfűrész, amivel a magasabb ágakat is le lehet vágni. Ez a hegyben is és itt 
helyben is nagyon sok esetben szükséges lenne. Ez olyan 180.000 Ft körül van, illetve egy 
damilos fűkaszát is kellene vennünk, egyik már olyan állapotban van, hogy nem használható, 
a másik pedig éppen hogy csak működik tehát lejárt a szavatosságuk. Egy jó damilos fűkasza 
olyan 250.000 Ft környékén van. 400-450.000 Ft erejéig kérem a testületet, hogy járuljon 
hozzá, hogy ezt a két eszközt beszerezzük, megvegyük. Van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel? 
 
Kozma Bognár László képviselő: Az a láncfűrész nagyon hasznos lehet.  
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Tóth János Zoltán polgármester: Nagyon kell, igen. Nagyon sok helyen vannak lehajló 
ágak, nem éred fel és ezzel megoldható. Balesetveszélyes is, kit küldesz föl a fára? Rendes 
benzinmotoros Stihl-t szeretnénk beszerezni, mert az a legjobb. Erre a kettőre van 
szükségünk. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Sőt azokban van olyan is, amelyiknél toldható a szár. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Olyat veszünk, teleszkópos szára van, magasítható, 
nyújtható. 
Aki a 450.000 Ft keretösszeget támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm 
szépen, egyhangú. Akkor a képviselő-testület hozzájárul, hogy ezeket a szerszámokat 
beszerezzük. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alább 
 
50/2016. (IX. 26.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete damilos 
fűkasza és láncfűrész vásárlására 450.000 Ft keretösszeget 
biztosít az általános tartalék terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy az eszközök beszerzéséről 
gondoskodjon és a költségvetési rendelet módosítására 
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Kérdezem, hogy vegyes ügyekben van-e előterjesztése 
bárkinek bármilyen témában? 
 
Kiss Józsefné képviselő: Nagyon sokan jelezték, hogy nagyon rendetlen a temető. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Hétfőn mennek a Feriék. Magamban azért megjegyzem, 
hogy a tulajdonosok is tehetnének valamit annak érdekében, hogy a temető ne legyen 
rendetlen. Állandóan próbáljuk rendben tartani, ahol el lehetett menni géppel ott már 
elmentek, és hétfőn ott kezdenek. Tehát rendbe teszik a temetőt. 
Van még kérdés? Amennyiben nincsen, a mai testületi ülésünket lezárom. Köszönöm szépen 
az aktív részvételt.  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.08 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 
polgármester jegyző 


