Képviselő-testület
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J e g y z ő k ö n y v

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 28-án
15.00 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

Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait,
jegyzőnőt 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. A 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.
2.
3.
4.
5.

Helyi iparűzési adó bevezetése
Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 2017 – 2020 időszakra
2017 évi belső ellenőrzési terv
A Képviselő-testület 2017 évi munkatervének meghatározása
Javaslat Hegymagas Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatához kapcsolódó településfejlesztési koncepció véleményezési
szakaszának megindítására vonatkozóan
6. Javaslat Hegymagas Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatához kapcsolódó területrendezési hatósági eljárás megindítására
vonatkozóan
7. Vegyes ügyek
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1. A helyi iparűzési adó bevezetése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Már felvetődött előző években is a helyi iparűzési adó
bevezetése a településen, szinte mindenhol van iparűzési adó. Nem egy magas százalékkal
indítanánk, ha egyetértetek vele. Nekem az a véleményem, hogy igen vezessük be az
iparűzési adót. Azt itt levő elsősorban borászatokat érinti ez, a szennyvíztisztítót is érinti
többek között és egyéb más vállalkozást, pl : E.on, gáz, telefonos cégeket, illetve azt is nézik,
hogy milyen az adófizetési hajlandóság egy-egy településen. Ez lehet, hogy még a központi
támogatásnál is szerepet játszhat. Én javaslom, kérem a véleményeteket.
Kiss Józsefné képviselő: Felvetődik a kérdés valóban megéri bevezetni nekünk? Mert vannak
költségei kivetés, beszedés, nyilvántartás, ellenőrzés.
Lutár Mária jegyző: Ezt igazán akkor tudjuk meg, amikor meglátjuk, hogy mennyien
érintettek. Vannak a borászok, a szolgáltató cégek a szomszédos kis településeken is
bevezették, és nem elhanyagolható bevételük keletkezik.
Tóth János Zoltán polgármester: Olyan is van, aki csak bejelentkezett ide, mert itt nem kell
fizetni, mivel a mértéket alacsonyan határoztuk meg nem fog elmenni. Olyan 20 - 30 adózóra
számítunk.
Kiss Józsefné képviselő: Korábban is felvetődött és akkor azt mondtuk, hogy nem érné meg.
Varga József képviselő: Az én időmben is egyszer előkészítettük ki is számoltuk, hogy kb.
mennyi jönne be, és akkor is úgy döntöttünk nem éri meg. Nem tudom, hogy a szennyvíz
tisztítónak mennyi lenne az adója, mert az egyéni vállalkozók biztosan nem fognak egy fillért
sem befizetni, mivel itt azok annyi pénzt nem termelnek. Befizetnek 5.000 Ft-ot egy évben,
aztán van tíz? Azért ezt ki kellett volna számolni előre, hogy egyáltalán megéri-e. Több
százezer forint-e vagy csak….
Kozma Bognár László képviselő: Környékbeli településeknél úgy mutatkozik, hogy megéri
nekik. Kisapátinak is van szép bevétele.
Kiss Józsefné képviselő: Jó lenne tudni, hogy ott azért a szennyvízből mennyi jön be. Lehet,
hogy hasonló, mint mi.
Tóth János Zoltán polgármester: Komoly számítás nincsen, nem rendelkezünk adatokkal
ehhez. Valaminek képződnie kell Jóska, mivel adót fizet minden vállalkozó. Annak, aki adót
fizet, annak az 1,2 %-át be kellene fizetni.
Varga József képviselő: Mindegyik egyéni vállalkozó 50.000 Ft-ot befizet egy évben, és
akkor nem kell neki nyilatkozni az árbevételéről.
Lutár Mária jegyző: Azért helyi iparűzési adót fizet ő is.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Mit jelent az, hogy ideiglenes jelleggel végzett? Aki
idejön, és bizonyos tevékenységet végez….
Lutár Mária jegyző: Az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem
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rendelkező vállalkozó köteles fizetni, amennyiben kereskedelmi, építőipari stb. munkát végez,
feltéve, hogy a folyamatos vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama az adóéven
belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a l81 napot.
Tóth János Zoltán polgármester: Nekünk ezzel igazándiból dolgunk nem lesz. Gondoljátok
meg, hogy kinek mi a véleménye. Ha most nem javasoljuk, akkor kikéstünk az időből, mert
30 nappal előtte jóvá kell hagyni. Gondoljátok át, ezekkel az információkkal rendelkeztek. Ki
az, aki akarja, és ki az, aki nem. Január 1. előtt egy hónappal ki kell hirdetni, azt jelenti, hogy
holnap holnapután ki kell tennünk a hirdetőtáblára. Ha viszont úgy döntünk, hogy nem akkor
viszont egy évet tolódik az egész.
Kiss Józsefné képviselő: Akkor a többi adónemhez nem nyúlunk.
Lutár Mária jegyző: Nem.
Tóth János Zoltán polgármester: Csak erre vonatkozik.
Kiss Józsefné képviselő: A másik adónemekre is ugyan az a törvény vonatkozik, ha
változtatni akartunk volna, most kellett volna róla beszélni.
Tóth János Zoltán polgármester: Igen. Aki úgy gondolja, hogy bevezessük, a helyi
iparűzési adót a következő év január 1-től az kézfeltartással szavazzon?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal tartózkodás nélkül 1 ellenszavazattal megalkotta az
alábbi
10/2016. (XI. 29.)
rendeletet
a helyi adókról szóló 12/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 2017 – 2020 időszakra
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: A stratégiai ellenőrzési terv alapján készül az éves
ellenőrzési terv. Elkészítése kötelező. Van valakinek kérdése? Ha nincs, aki egyetért,
kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú igen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
57/2016. (XI. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozat
mellékletét
képező
Hegymagas
Község
Önkormányzata 2017-2020. közötti időszakra szóló belső
ellenőrzési stratégiai tervét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Lutár Mária jegyző
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3. 2017 évi belső ellenőrzési terv
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Elkészült a 2017 évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Észrevétel? Nincs. Kézfeltartással szavazzunk.
Köszönöm szépen. Egyhangú.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
58/2016. (XI. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztéshez mellékelt Hegymagas Község Önkormányzata
2017 évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

4. A Képviselő-testület 2017 évi munkatervének meghatározása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Itt ahogy látjátok, két havonként van ütemezve 1 testületi
ülés. Elsősorban a kötelező programokat vettük figyelembe illetve vette figyelembe az
előkészítő. Úgy is tudjátok, ha bármi olyan téma van, amit testület elé kell vinni annak nem
lesz akadálya, de ha van olyan téma, amit most bele kell venni, akkor kérem, mondjátok el.
Gyurka Miklósné alpolgármester: A rendezvényterv szerintem februárban legyen, mert
addigra már el kellene készíteni.
Tóth János Zoltán polgármester: Igen, legyen úgy, februárban lesz még a rendezési terv. Ha
kell rendkívüli ülést tartani, akkor tartunk, nem tudunk mit csinálni. Aki ezzel az egy
kiegészítéssel a munkatervet elfogadja azt, kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen,
egyhangú igen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
59/2016. (XI. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.
évre vonatkozó munkatervét jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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5. Javaslat Hegymagas Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatához kapcsolódó településfejlesztési koncepció véleményezési szakaszának
megindítására vonatkozóan
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Ha jól megnéztétek, nem az elfogadásáról van szó, hanem
a véleményezési szakasz megnyitásáról. Tehát arra tartjuk alkalmasnak a koncepciót, hogy az
érintettekkel egy eszmecsere egy véleményezés elinduljon. Kérdezem, hogy a koncepcióval
kapcsolatosan van-e észrevételetek? A következő napirendi pont a 6-os az lesz a hatósági
eljárás. Ami nincs napirendre téve az egy hatástanulmány, amit a rendezési terv elkészítéséhez
meg kell rendelnünk. Azt külön nem kell tárgyalnunk most. Viszont alapot jelenthet a helyi
építési szabályzat megalkotásához. Segítséget nyújthat a rendezési terv elkészítéséhez is.
Amennyiben ha mind a kettőt elolvastátok figyelmesen, akkor észre lehet venni, hogy a
kettőben teljesen azonos szöveg szerepel. A hatástanulmányból a koncepció készítése vett át
egy az egyben részeket. Most csak a koncepcióról volna szó. Akinek ehhez van véleménye,
tegye meg.
Kiss Józsefné képviselő: Itt le van írva a népesség növekedés, szerintem mi arra mennénk.
Tóth János Zoltán polgármester: Van egy-két téves adat benne, de én majd felhívom a
figyelmüket. Van- e még egyéb észrevétel?
Varga József képviselő: Nem tudom, miért írja bele a mennyiség növekedését, amikor egy
falu csak úgy tud fejlődni, ha a mennyiség növekszik. A rendezési tervnél elkövettünk egy
hibát. Az igaz, hogy családi házakra engedélyt lehet adni, de a területek nagyságát is úgy
kellett volna levenni, hogy még nagyobb százalékra kellett volna. Így családi házakat nem
tudnak építeni, gyakorlatilag a Tapolca és a Szigliget felőli rész egy Rózsadomb
Hegymagason. Mindenképpen oda jönnének az emberek lakni, nem oda le. Javasolom, hogy
ne 3 %-os legyen a beépítettség, hanem 5 %. Tényleg családi házat lehessen építeni. Azt utcák
ki vannak alakítva, csak a szennyvizet kellene felvinni, azonkívül teljesen közművesített
terület lenne.
Tóth János Zoltán polgármester: Mire gondolsz Jóska?
Varga József képviselő: Ha lehetne 400-600 ölre építeni 70-80 négyzetméteres házat, akkor
sokkal többen jönnének ide lakni. Itt azt javasolják, hogy a faluban levő házakat kellene
mindenképpen átépíteni. Ez eddig sem jött be, mivel nem jöttek ide lakni. Még a régi falusiak
sem jöttek vissza, inkább eladták. Szerintem inkább mennyiségileg kellene növekedni, hogy a
fölső részen lehessen építeni.
Tóth János Zoltán polgármester: Erős korlátja van annak, nem lehet növelni a beépíthető
területek nagyságát. Ez a probléma. Nem jelölhetjük ki szabadon.
Varga József képviselő: Azt írják, hogy a szőlészet és a borászat nyújt biztos megélhetést a
község lakosságának, hát ezzel nem értek egyet. Hegymagason négyen vagy öten dolgoznak a
borászatban, többen nem. A borászat nem igazán a községet fejleszti, hanem csak a
borászatot. Persze a község is azért fejlődik.
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Tóth János Zoltán polgármester: Pont azért van iparűzési adó, hogy fejlessze a községet is.
Varga József képviselő: Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fizetnek majd be, de lehet, hogy
igazgatok lesz. Szerintem Hegymagason az idegenforgalom nem nagyon befolyásolja az
életszínvonalat. Az önkormányzatnak nagyobb szerepet kellene vállalni abban, hogy az
idegenforgalmat segítse. Régen szoktunk csinálni prospektusokat. Még mindig a manuális
dolgokat keresik jobban az emberek és elviszik, hiába van Internet. Persze nem az
önkormányzatnak kellene egyedül, hanem a szobakiadókkal közösen, de az önkormányzat
szervezésében.
Tóth János Zoltán polgármester: Az idegenforgalommal többet kell foglalkozni a
koncepció is ezt írja, hogy lényeges, fontos dolog.
Varga József képviselő: Ezt nem értem. Az önkormányzat gazdasági szereplőkkel több
közérdekű fejlesztést valósít meg. Mire gondolt ezzel?
Tóth János Zoltán polgármester: Több olyan mondat van benne, amit kiemelve én sem
értek, de gyakorlatilag nem módosítja a lényeget.
Varga József képviselő: A koncepció az nem azt jelenti, hogy meg kell csinálni, de ha már
beleírjuk, akkor olyan dolog legyen, ami fedi is a valóságot. Az önkormányzatnak a
borászatot kellene segíteni, vegyünk neki valamit? Vagy iparűzési adóval, hogy legyen vagy
ne legyen?
Lutár Mária jegyző: Közérdekű fejlesztés lehet út, villany, víz. Amiben az önkormányzat
meg a vállalkozó közösen együttműködik.
Tóth János Zoltán polgármester: Több olyan megfogalmazás is van benne, amit én sem
értek. Általánosságban úgy értelmezem, hogy látványosság, attrakció legyen.
Kiss Józsefné képviselő: Szerintem, át kellene fogalmazni a 7. oldal a. pontját.
Tóth János Zoltán polgármester: Ez semmit sem mond. Azt, hogy a lakosság minőségét
javítsuk, az rendben van, de értem a felvetésedet Marika. Mi szerintünk az cél, hogy
fejlődjünk. Marika javaslom, hogy módosítsunk. Jóska van még kérdésed?
Varga József képviselő: Azt írják, hogy a Tapolca patak mentén kialakított horgásztó
esetében írjuk már a Kétöles patakot is.
Tóth János Zoltán polgármester: Ez most maradjon így, de a Selyem Anikó kijelentette,
hogy szó sem lehet, hogy itt a Balaton közvetlen vízgyűjtő területén halastavat létesítsenek.
Az biztos, hogy a Nemzeti Park kézzel, lábbal tiltakozni fog ellene. Van-e még észrevétel?
Gyurka Miklósné alpolgármester: Rendezvényekkel kapcsolatban a 13-as pont azt írja,
hogy a szomszédos településsel összekapcsoltan cél a Szent György hegy, Badacsony,
Szigliget vagy Badacsony közös rendezvény, csak azt nem tudom, hogy-hogy. Sőt még
Szigliget is más jellegű.
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Tóth János Zoltán polgármester: Szerintem Szigliget nem akar velünk közösen rendezvényt
rendezni, de lehet, hogy akkorát fejlődünk, hogy mindenki velünk akar majd közösen
rendezvényt tartani. Jelenleg 308 a lakosságszám, 2005-ben a lakosságszám 232 fő volt.
A lényeg, hogy ezzel a koncepcióval az elképzeléseket alá lehet támasztani. Lehet arra
hivatkozni, hogyha valamit akarunk csinálni, akkor hivatkozhatunk arra, hogy a koncepcióban
is szerepel. Tudnak arra hivatkozni szervek, hogy a koncepcióban sem szerepel, tehát mit
akarunk, miért akarunk építeni kilátót, amikor a koncepcióban sem szerepel. Aki egyetért
azzal, hogy a koncepció így a véleményezési szakaszba juthasson, azzal egyetért, azt kérem,
kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
60/2016. (XI. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Hegymagas Község a
Településfejlesztési koncepció tervezetét megismerte, az abban
foglaltakkal egyet ért.
Megbízza a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepció
egyeztetésével és véleményezésével kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

6. Javaslat Hegymagas Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatához kapcsolódó területrendezési hatósági eljárás megindítására
vonatkozóan
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: A jelen helyzetben a Balaton törvény nem teszi lehetővé,
hogy annyi zárt kertünk legyen, amennyi most van. 10 hektárral csökkenteni kellene a
zártkertet. Ahhoz, hogy megpróbáljuk, hogy ez a zárt kert ne csökkenjen, és ne hozzunk
néhány embert indokolatlanul nehéz vagy rosszabb helyzetbe, mint amilyenbe jelenleg van,
hatósági eljárást kellene megindítanunk, aminek következtében valószínűleg engedélyezni
fogják a további zártkerti ingatlanok a kijelölését is. Az előterjesztésben szerepel, hogy ennek
milyen költségvonzata van, dönteni most kell. Kérdés, vélemény, hozzászólás?
Varga József képviselő: Ha növekszik, megbeszéljük, hogy mennyivel növekedjen?
Tóth János Zoltán polgármester: Igen. Itt szerintem egy elvi hozzájárulást fogunk kapni.
Közösen fogjuk leegyeztetni, mert előtte testület elé fogjuk hozni. Most elviekben kell
döntenünk, meg pénzben. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kérem,
kézfeltartással jelezze. Köszönöm egyhangú.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi

7

61/2016. (XI. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a volt
zártkerti ingatlanok kertes mezőgazdasági övezetbe sorolása
érdekében területrendezési hatósági eljárás lefolytatását
kezdeményezi, az előkészítéséhez szükséges dokumentációk
tervezési díjának összegét, 600.000 Ft + áfa, azaz 762.000 Ft
összeget az általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Károlyi Geo-Terv Bt.-vel a tervezési szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
7. Vegyes ügyek
Tóth János Zoltán polgármester: Az árajánlatokat szerettem volna veletek megbeszélni, de
pillanatnyilag egy árajánlat van bent a ravatalozóra. Addig le sem tárgyaljuk, amíg nem jön be
legalább még egy árajánlat. Tájékoztatásul elmondom, hogy a beérkezett árajánlat bruttó 3
millió Ft térburkolattal együtt. Szerdán kapom a másikat. Aztán kértem még árajánlatot a
Széchenyi u. 15. szám alatti épületre a vízvezeték az építésére, nyílászárókra már két helyen,
remélem, hogy megkapom. A villanyra is külön kértem árajánlatokat, ezeket is ha megkapom,
ide fogom hozni, illetve lehet, hogy összehívunk egy rendkívüli ülést. Ha olyan stádiumban
lesz, megkérlek benneteket, hogy üljünk össze és válasszuk ki azt a kivitelezőt, aki elvégzi.
Bárkit érdekel, bármikor gyertek le, és mondjatok véleményt. A bejárati résznél az egész
konyha lenne, baloldalra, ami le lett választva ott pedig vizesblokkot kellene kialakítani. Wct, zuhanyzót, mosdót alakítunk ki. A tájházhoz az anyagot már most el lehet kezdeni gyűjteni.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Már gyűjtöttünk.
Varga József képviselő: A tájházhoz minek zuhanyzó? A tájházban nem szokták kiadni a
szobát.
Tóth János Zoltán polgármester: Ha nem adjuk ki, akkor is kell. Wc, mosdó, zuhanyzó
csak elfér mellette? Az én elképzelésem, hogy a baloldali szobát úgy kellene kialakítani, hogy
az lenne egy olyan háló, amit nem a nagyközönségnek adunk ki, hanem ha van egy vendége a
falunak pl : jön egy erdélyi házaspár ott két ember meg tud kényelmesen aludni. Tehát én ezt
könnyen el tudom képzelni. Én mindenképpen azt mondom, hogy zuhanyzót tegyünk bele,
semmit nem jelent.
8. Dolgozók jutalmazása
Tóth János Zoltán polgármester: Év vége van és gondoltunk arra, hogy a dolgozóinkat
jutalomban részesítsük. Javasolom, hogy 1 havi bérnek megfelelő összegű jutalmat kapjon a
két önkormányzati dolgozó. A falugondnok pár hónapja dolgozik neki most jutalmat nem
javasolnék. A jutalmazással kapcsolatosan van-e más vélemény vagy javaslat? Aki egyetért,
hogy a két dolgozónknak egy-egy havi jutalmat adjunk, kézfeltartással jelezze. Köszönöm,
egyhangú.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
62/2016. (XI. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2 fő
önkormányzati foglalkoztatott részére egységesen 1 havi
munkabérnek megfelelő jutalmat határoz meg. A jutalom
fedezete az általános tartalék.
Megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Lutár Mária jegyző

Kiss Józsefné ügyrendi bizottság elnöke: A költségvetésben polgármester úr részére
terveztünk 3 havi jutalmat. Én úgy gondolom, hogy az idén már annyit dolgozott, hogy
jogosult lenne rá.
Tóth János Zoltán polgármester bejelenti érintettségét, átadja az ülés vezetését Gyurka
Miklósné alpolgármesternek.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Javasolom, hogy Tóth János Zoltán polgármestert a
polgármester jutalmazása javaslata kapcsán a döntéshozatalból zárja ki a képviselő-testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi
63/2016. (XI. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Tót
János Zoltán polgármestert a polgármester jutalmazása
előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.

Gyurka Miklósné alpolgármester: Felteszem szavazásra, hogy ki szavaz igennel, hogy
polgármester úr részére 3 havi tiszteletdíjának megfelelő 225.000 Ft összegű jutalmat
állapítson meg a képviselő-testület?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi
64/2016. (XI. 28.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő- testülete Tóth
János Zoltán polgármester részére 3 havi tiszteletdíjának
megfelelő 225.000 Ft összegű jutalmat állapít meg.
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Megbízza a jegyzőt, hogy
gondoskodjon.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Lutár Mária jegyző

a

jutalom

számfejtéséről

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 15.50 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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