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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. július 25-én 16.00 
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 tájékoztatást adok 
a képviselőknek az aktuális ügyekről, pályázati lehetőségről. 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. Falugondnoki állásra beérkezett pályázatok elbírálása 
2. Vegyes ügyek – tájékoztató az aktuális ügyekről 
 
 
1. Falugondnoki állásra beérkezett pályázatok elbírálása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Mint az mindenki előtt ismert, Czanka Ferencné 
falugondnok kérte jogviszonyának megszűntetését. A közalkalmazotti álláspályázatot a 
Közigállás állásportálon és a honlapon közzétettük. A pályázati határidő egy hete járt le, egy 
pályázat érkezett. Széll Józsefné helyi lakos nyújtott be pályázatot. A pályázat a tartalmi 
feltételeknek megfelel, csatolt minden előírt mellékletet. A pályázót a képviselő-testület 
meghallgatta, a meghallgatást követően úgy gondolja a személye ellen nem lehet kifogás. 
Augusztus 1-től munkába tud állni.  
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Van-e a képviselőknek észrevétele, javaslata a pályázattal kapcsolatban? Amennyiben nincs 
javasolom, hogy a falugondnoki feladatok ellátásával Széll Józsefnét bízza meg a képviselő-
testület.  
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú 
szavazással elfogadta a testület. 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
31/2016. (VII. 25.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Széll 
Józsefnét 2016. augusztus 1-től határozatlan időre, teljes 
munkaidőben, heti 40 órában falugondnoknak kinevezi.  
Az illetményét és az egyéb juttatásait a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
alapján állapítja meg.  
A munkakörre vonatkozó iránymutatásokat a munkaköri leírás 
tartalmazza. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a kinevező okirat elkészítéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
2. Vegyes ügyek 
 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre kiírt pályázat 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Kormány Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark 
Program indításáról döntött, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek 
az ország minél több településén kialakításra, ahol minden korosztály aktívan töltheti el 
szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben.  
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a projektben építtetőként résztvevő Nemzeti 
Sportközpontok közreműködésével végez majd fejlesztéseket a nemzeti fejlesztési miniszter 
által elfogadott, a települési önkormányzatoktól érkezett kérelmek alapján. 
A települési önkormányzatok lakosságszámukkal arányosan 2016. augusztus 15-ig 
nyújthatnak be kérelmet.  Ismerteti a pályázati feltételeket.  
A pályázat készítésére érkezett ajánlat, az NLC Pályázati és Projektvezetési Tanácsadó Bt-től, 
a pályázatot 50 e Ft fix díjért készítenék el, és 100.000 Ft sikerdíjat kérnek. (Árajánlat a 
jegyzőkönyv melléklete.) 
A Fenyősi utca mögötti területen el lehetne ezeket az eszközöket helyezni, ezzel részben 
megoldódna a játszótér is, hiszen ezeket az eszközöket nagyobb gyerekek is tudják használni. 
Javasolom, hogy nyújtson be a képviselő-testület pályázatot. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Saját forrást nem kell biztosítani, a polgármester úr által 
javasolt terület erre alkalmas, javasolom, hogy a pályázatot nyújtsa be a képviselő-testület. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételről” kiírt pályázati felhívásra „A” típusú pályázatot nyújtsa be a képviselő-testül, 
kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú szavazással elfogadta a testület. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 
32/2016. (VII. 25.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a „Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Programban való részvételről” kiírt 
pályázati felhívásra „A” típusú pályázatot nyújt be.  
 
2. A Képviselő-testület a sportpark kialakítására a Hegymagas 
013/31 hrsz-ú ingatlant biztosítja.  
 
3. A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével az NLC 
Pályázati és Projektvezetési Tanácsadó Bt bízza meg, az 
ajánlatnak megfelelő 50.000 + 100.000 Ft díjért. A pályázatírás 
díját az általános tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szaktanácsadói szerződést írja alá és a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Hivatal épületén nyílászárók cseréje 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A hivatal nyílászárói nagyon rossz állapotban vannak, a 
bejárati ajtó cseréje már megtörtént, de szükséges lenne az ablakok cseréje is, a 2016 évi 
költségvetésben terveztek erre előirányzatot. Kért árajánlatot két tapolcai vállalkozótól, Szabó 
János 565.487 Ft + Áfa, Illés István 562.990 Ft + Áfa összegért vállalja valamennyi ablak 
kicserélését műanyag ablakokra.  
A két ajánlat között összegszerűen nincs nagy különbség, Illés István azonban már dolgozott 
az önkormányzatnak a munkájával elégedett vagyok, megbízható vállalkozó. Javasolom, hogy 
a képviselő-testület Illés István ajánlatát fogadja el. 
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú 
szavazással elfogadta a testület. 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
33/2016. (VII. 25.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat hivatali épületének nyílászáró cseréjével Illés 
István vállalkozót bízza meg, az árajánlatnak megfelelő 562.990 
Ft + Áfa összegben.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatnak 
megfelelően a munka elvégzését rendelje meg. 
 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester  
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Ivóvíz szolgáltatás valamint szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás gördülő 
fejlesztési terv 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és -
tisztítás közműszolgáltatás ellátását a BAKONYKARSZT Zrt látja el a településen. Törvényi 
előírás, hogy az önkormányzatok a szolgáltatás biztosítására gördülő fejlesztési tervet 
készítsenek 2018 – 2031 közötti időszakra. Ennek elkészítésével a BAKONYKARSZT Zrt-t 
bízta meg a képviselő-testület. A terv javaslat elkészült, az ivóvíz szolgáltatásra vonatkozóan 
az önkormányzatnak 2029-ig 61.600 ezer forintot, a szennyvízelvezetésre és –tisztításra 
18.500 ezer forintot kellene fordítani Raposka község önkormányzatával közösen, tulajdoni 
hányadaik arányában. Ez rendkívül magas összeg két kistelepülésnek, egyeztettem a raposkai 
polgármesterrel, akinek ugyanez az álláspontja. Úgy gondolom, esetleg szóba jöhet az állami 
tulajdonba adás is, hiszen ezeket a költségeket képtelenség kigazdálkodni. 
 
Varga József képviselő: Az állami tulajdonba adást meg kell gondolni, ez az önkormányzat 
vagyona, a legnagyobb értéket képviseli.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az önkormányzat vagyonával felelősen kell gazdálkodni, 
az állami tulajdonba adás egy lehetőség. Raposka községgel közösen egyeztetni fogunk a 
BAKONYKARSZT Zrt-vel, az egyeztetés eredményéről tájékoztatom a képviselő-testületet. 
 
Kisapáti út felújítást követő helyreállítási munkák 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Kisapáti út felújításához a Hegyközség 2 millió, az 
önkormányzat közel 3 millió forinttal járult hozzá. A munka elég rendezetlenül folyt, az út 
melletti árok részben kitisztításra került, két kapubejárót ekkor felszedtek, melyek 
helyreállítása nem történt meg. A napokban sikerült ezt rendbe tenni minimális költséggel. A 
költségeket az útfelújításra tervezett előirányzatból tudjuk fedezni.  
Az utat a múlt évben és az idén is javítottuk, sajnos a szakszerűtlen munka miatt folyamatosan 
kátyúsodik.  
 
Lőrinc napi előkészületek 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Lőrinc napi előkészületek folyamatban vannak, tervezzük 
a programot, a halászléfőző versenyre való felkészülést, várjuk a jelentkezőket. Remélem 
sikerül a program régi jó hírnevét visszaszerezni. 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.40 órakor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 
polgármester jegyző 

 


