
 1

Képviselő-testület 
Hegymagas 

 
J e g y z ő k ö n y v  

 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én 
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 
 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, 
jegyzőnőt, és az érdeklődőket 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. Hegymagas Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
2. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
3. 2017. évi közbeszerzési terv meghatározása  
4. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozatainak leadásáról 
5. Vegyes ügyek 

 
 
1. Hegymagas Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet megalkotása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A költségvetési terv elkészítése előtt sikerült egyeztetni 
veletek elképzeléseket, fejlesztéseket. A költségvetés mind azokat a dolgokat, amiről 
beszéltünk tulajdonképpen tartalmazza. Tartalmazza a kötelező béremeléseket, a szociális 
rendelettel kapcsolatos várható módosítások benne szerepelnek, az azzal kapcsolatos 
kiadások. De ettől függetlenül bármilyen kérdésetek, észrevételetek, véleményetek van, 
kérem, szíveskedjetek megtenni. 
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Kiss Józsefné képviselő: A kultúrháznál tavaly volt 55.000 Ft áram, az idén meg 180.000 Ft. 
A gázra 30.000 Ft volt tavaly az idén 150.000 Ft. Ennyi volt tavaly a teljesítésünk, ilyen 
magasnak kell lenni? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Pontosan nincsenek még meg a tavalyi évi zárási adatai, 
nem tudjuk, hogy a költségek pontosan hogy alakultak. A közvilágításnál ott gondok voltak, 
több mint 1,1 millió Ft-ot be kellett fizetnünk.  
 
Lutár Mária jegyző: A 2016 évi tervezés volt rossz volt. Ez az előirányzat, nem a teljesítés. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Azt mondom, hogy az idei évi előirányzat, valószínű, hogy ennyit 
el is fogyasztottunk? 
 
Lutár Mária jegyző: Igen. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Ugyan ez van a sportöltözőnél, használjuk azt egyáltalán? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Igazán nem. Ott költségek merülnek fel, attól függetlenül, 
hogy nem is használjuk, alapdíjat fizetni kell. Igazán tavaly nem használtuk, a gyerekek sem 
használták, csak az alap dolgokat kellett fizetni ott. 

 
Kiss Józsefné képviselő: A posta épületet? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A postaépületben vannak a polgárőrök, ott öltöznek, ha 
program van, szükség van arra a helyiségre.  
 
Kiss Józsefné képviselő: Jutalom azért nem lett betervezve a polgármester úrnak, mert 
megemelték a bérét? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Azt én kértem, hogy ne tervezzünk. Én ezzel a bérrel így 
nagyon meg vagyok elégedve, nem kérek. Ha jól dolgozom, akkor sem kérek jutalmat. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Akkor a közvilágítást azt mondtad, az őrületes, hogy milyen összeg 
lett a tavalyihoz képest. 
 
Lutár Mária jegyző: Az előző években nem számláztak, mert nem olvasták le valószínűleg. 
  
Kiss Józsefné képviselő: Néztem, hogy minden évben volt tervezve és akkor soha sem volt 
hozzá megfelelő teljesítés. 
 
Lutár Mária jegyző: Igen. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Azért tavaly nem terveztük be, rájöttek, hogy nem 
fizetünk mi akkor ebből elég nagy ügyet csináltunk. Több levélváltás volt, hívtam őket, 
kijöttek. Külön lemérték, lefényképezték, és amikor minden lehetőséget kimerítettünk, utána 
fizettünk csak. Tehát ez egy elég hosszú tortúra volt. 
 
Kiss Józsefné képviselő: A pénzbeli ellátásoknál, ugyan a szociális rendelettel ez után fogunk 
foglalkozni, de a temetési segélynél 25.000 Ft/eset van. Hát ez itt 75.000 Ft. A szociális 
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rendeletünkben én úgy emlékszem rá, hogy 50.000 Ft-ra emeljük, de, hogyha megemeljük 
50.000 Ft-ra, akkor mindjárt módosítjuk a rendeletet? 
 
Lutár Mária jegyző: Az eseti pénzellátáson belüli átcsoportosítással megoldható, a települési 
támogatás előirányzata 75.000 Ft-tal csökken, a temetési segély pedig ugyanekkora összeggel 
nő.  Ez a főszámokat így nem érinti és megfelelő fedezet lesz az esetleges kifizetésre. 
 
Kiss Józsefné képviselő: A falugondnoki szolgálatnál 3.685.185 Ft költséget terveztünk, 
2.500.000 Ft-ot kapunk hozzá. Biztos, hogy a béremelés is közrejátszik. Személyi 
juttatásoknál is van olyan, hogy egyéb költség telefon. És van a dologi kiadásoknál is 
telefonköltség. Mind a kettő telefonköltség kell? Nem mintha, ha olyan nagy összegről lenne 
szó. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Az iparűzési adót bevezettük, arról sehol sem látok semmit. 
 
Lutár Mária jegyző: Azt nem tudtuk megbecsülni, mert most jelentkeznek be a vállalkozók.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Marika, köszönjük szépen a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Varga József képviselő: Én megkérdezném a dologi kiadásoknál, hogy az önkormányzatnál a 
tüzelőanyagra mennyit terveztünk? Gáz, víz az benne van, de az apríték nem szerepel benne. 
A honlap karbantartásra, a Hegymagasi újságra van tervezve előirányzat, ez azt jelenti, hogy 
lesz újra Hegymagasi újság? Megmondom őszintén, hogy ez annyira abbamaradt, nem tudom, 
hogy milyen okból kifolyólag, nincs aki írjon cikket, vagy nincs, aki szerkessze? Még 
Raposkán is van, nagyon nagy szégyen, hogy Hegymagason nincsen. Nem kell sűrűn kiadni, 
elég, ha félévente, akkor is szerintem jó lenne. Mindenképpen kellene, mert közölni való van 
az emberek felé, a honlapot nem olvassa mindenki, azért jó lenne tájékoztatás az emberek 
felé. A falugondnoki szolgálattal kapcsolatosan a költségek jóval meghaladják a támogatást.  
 
Lutár Mária jegyző: Ez mind olyan költség, ami kell. Vannak itt olyan tételek, amiből 
esetleg megmarad. Nem feltétlenül kell ezt mind elkölteni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ez egy tervezés, ha nem kell, nincs rá szükség, nem 
költjük el. Egyébként spóroltunk a kocsival, továbbra is azt csináljuk. Ha viszont nagyon kell, 
akkor meg menjen a falugondnoki busz, hiszen azért van tulajdonképpen. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Szerintem mindenkit támogattunk, hogy ha valahova el 
szeretett volna jutni orvoshoz, kórházba vagy egyéb ügyben. Belefért, sőt ősztől már 
Szigligetre nem is lesz óvodás, benzin költséggel úgy is tudunk spórolni, tehát az a költség is 
megmarad. Legalább is úgy tudjuk, hogy nem lesz rá igény. 
 
Varga József képviselő: Tavaly beadtunk egy papírt, hogy mit szeretnénk. Ha jól emlékszem 
egy kemencét mindenki szeretett volna a kultúrházhoz. Nem tudom, hogy a képviselő-
társaim, hogy állnak hozzá, de én azt szeretném, ha ez még hozzá lenne írva a fejlesztésekhez, 
egy kemence építése. Már nagyon sok faluban van, és disznóvágáskor vagy bármikor lehet 
használni. Meg kell nézni, hogy kb. mennyibe kerül, úgy gondolom olyan 5-600.000 Ft. 
Szerintem jól ki lehetne használni.  
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Lutár Mária jegyző: Javasolom, hogy először arról döntsön a testület, hogy hol építi fel, 
mekkora legyen. A 2016. évi beszámoló elfogadásakor a maradvány terhére lehet biztosítani a 
költségeit.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Mivel nincs előkészítve, meg kell néznünk, hogy ez 
mennyibe kerül és ki az, aki ezt megépíti. A másik, a kultúrház udvara tele van. A 
rendezvénykor alig férünk el így is. Főleg ha egy sátrat fel akarunk tenni, egyszerűen nem 
marad hely. Hova tesszük? 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Szerintem helyet találunk. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Azért mondom, hogy ezt meg kell beszélnünk. 
 
Varga József képviselő: Én nem mondtam, hogy azt ide akarom tenni, hanem azt meg kell 
beszélni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Kb. 7 millió Ft pénzmaradvány van, tehát év közben 
bármikor a testület dönthet úgy, hogy valamilyen plusz beruházást szeretne a pénzmaradvány 
terhére megvalósítani. Ennek azt hiszem, hogy akadálya nincsen, ezt meg tudjuk bármikor 
csinálni Jóska. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Én is már évek óta szorgalmaztam, hogy legyen 
kemence. Tulajdonképpen jó közösségépítő programokat tudnánk ott megvalósítani. Úgy 
lenne értelme, ha előtető is készülne hozzá.  
 
Varga József képviselő: Meg kell nézni, hogy melyik az igazi és olyat csinálni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az a kérésem, hogy légy szíves nézzél utána, mennyiért 
lehetne megcsináltatni. Én nem vagyok ellene egyáltalán. Ha szeretnétek, meg lehet 
valósítani, de a teret féltem, megmondom őszintén. Magdinak van még egy dolog, amit 
nagyon szeretne, de még nem valósult meg, ez a csúszda. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Jó, hogy mondod, mert most kifelejtettem. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Megbeszéltük, ez is egy 7-800.000 Ft-os téma egy 
csúszda. Kemence az nyilván, hogy millió forint fölött van. 
 
Varga József képviselő: Az a lényeg, hogy milyet csináltatunk, 7-800.000 Ft-ba belekerül az 
biztos. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Megérjük, hogy nem lesz helyünk. Én egyiknek sem 
vagyok ellene, mind a kettőt meg lehet valósítani, ha úgy döntetek. Ez csak döntés kérdése.  
A kemencére menetközben visszatérünk Jóska év közben. Megnézzük a helyét, és javaslatot 
teszünk a képviselő-testületnek, hova mennyi pénzért lehetne. De a fedezete biztosítható. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Szeretném felvetni, hogy a járda mellé korlát kell. Az úgynevezett 
járda mellé. Oda valami kell. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Megnézzük, hogy miként lehet megoldani. 
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Varga József képviselő: Beljebb is lehet vinni, nem egyenesen csinálják, hanem egy kicsit 
megtörik alul, és úgy viszik föl. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Én attól nagyon félek, hogy a gyerekek a korláton 
elkezdenek hintázni. Mennyire tud az ott fix lenni. Nézzük meg és erre is térjünk vissza majd, 
kérlek Jóska, mert te szakember vagy ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, egyéb 
észrevétel? 
 
Kozma Bognár László képviselő: A támogatásoknál látom, hogy a polgárőrség támogatása 
100.000 Ft. Szerintem ezt teljesen felesleges átutalni, mert a polgárőrség nem működik. 
Fölöslegesen halmoznánk a Szigligeti polgárőrség számláján a 100.000 Ft-ot. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ez tavaly is be volt tervezve és nem adtunk semmit. Ha a 
polgárőrség olyan munkával és olyan igénnyel jelentkezik, ami indokolt, akkor legyen rá 
lehetőségünk. Ez nem azt jelenti, hogy át fogjuk utalni. Ha értelmesen nem tudjuk 
felhasználni, vagy nem kérik, a pénzünk megmarad, mint ahogy tavaly is megmarad. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Felkerül a honlapra ez a költségvetés, látják a hegybéliek, 
bárki, azt hiszik, hogy kapnak 100.000 Ft-ot, mert úgy szerepel az előirányzatban. Ők is 
tudják, hogy nem működik, mert nem lát semmi mozgást a polgárőrség részéről, se a hegybe, 
se a faluba. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nekem az a kérésem, hogy maradjon, ha valamilyen 
okból kérnek tőlünk támogatást mellényre vagy valamire, akkor tudjunk adni.  
 
Kozma Bognár László képviselő: Nem kell kivenni, csak legközelebb kerüljön ki belőle.  
 
Varga József képviselő: Nem látom a Nyugdíjas Klub a támogatását. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Hivatalosan nem tudunk támogatást adni, mivel nem 
hivatalos egyesület. Nehéz, de bármilyen igénye van a Nyugdíjas Klubnak azt figyelembe 
vesszük. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Jó, ha a képviselők tudnak róla, nem vagyunk bejegyzett 
szervezet. Úgy beszéltük meg a polgármester úrral, hogy bizonyos az általunk szervezett 
programok költségeit átvállalja az önkormányzat. Most volt a tollfosztás, aminek a költségeit 
10-13.000 Ft értékben az önkormányzat fedezte.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A rendelkezésre álló forrásokból tudjuk támogatni ezt is. A 
község kulturális rendezvényeit bármikor tudjuk támogatni.  
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: A város és község gazdálkodásnál zöldterület gondozót a 
Czanka Ferenc mellé vesszük fel? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Fél évre 8 órás munkában tudjuk alkalmazni, illetve ha 6 
órásba alkalmazzuk, 8 hónapon keresztül tudjuk 6 órában foglalkoztatni, ez a bér azt jelenti. A 
Feri sokszor egyedül annyira kevés, vannak munkák, amit nem tud egyedül megcsinálni. Ha 
gyorsan a temetőben rendet kell csinálni és egyéb feladatokra 1 ember az tényleg 1 ember. 
Azért van betervezve arra, hogy amennyiben kell, akkor alkalmazni lehessen. Én szeretném 
is, ha alkalmaznánk. Beszéltem vele, ő szívesen jönne és 6 órásba. Akkor hosszabb ideig 



 6

alkalmaznánk. Köszönöm szépen az észrevételeket. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
kérem, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról döntsön a testület. Aki 
elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon. 5 igen szavazat.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 
9/2017. (II. 15.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. § b.) pontjában meghatározott, Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettsége a 2016 évet követő három évre nincs. 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Aki a 2017 évi költségvetési rendeletet elfogadja 
50.366.584 Ft bevétellel és ugyan annyi összegű kiadással az kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm egyhangú. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
2/2017. (II.28.)  

r e n d el e t e t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 
2. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015.(II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Nem olyan régi a rendeletünk, de annyit ér amennyit a 
gyakorlatban meg lehet belőle valósítani. Itt a módosítással elsősorban azt szeretnénk elérni, 
hogy nagyobb szabadsága legyen a képviselő-testületnek. Tehát ha bárki rászorul, a 
támogatásra akkor legyen lehetőség arra. Az anyagban gyakorlatilag ezt találjátok meg. 
Akinek észrevétele vagy kérdése, megjegyzése van, kérem, tegye meg. Itt nem megszorításról 
van szó, hanem lehetőség bővítésről. Én úgy látom, hogy egyetértünk azzal, hogyha tudunk, 
és valakinek szüksége van rá, segítsünk, adjunk. 
 
Lutár Mária jegyző: A rendelet tartalmazza a szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
intézményeket. Ebben változás történt külön vált a szociális ellátás valamint a család- és 
gyermekvédelmi ellátás. A szociális étkezést és házi segítségnyújtást a lesencetomaji 
székhelyű „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, a család- és 
gyermekvédelmi ellátásokat a Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi 
Ügyeleti Szolgálat látja el.  
A rendelet 4. §-ában ezt a változást át kell vezetni. Ez az előterjesztésből kimaradt.  
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Tóth János Zoltán polgármester: A lehetőségeket, a jövedelmi kereteket bővítettük a 
rendeletben. Aki elfogadja, a szociális rendeletünk módosítását azt kérem, hogy 
kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen. Egyhangú igen. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
3/2017. (II. 28.)  

r e n d el e t e t 
 
A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015.(II. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
3. A 2017. évi közbeszerzési terv meghatározása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ránk nem vonatkozik. Ettől függetlenül, ha valakinek 
kérdése van, akkor tegyétek föl. Olyan tevékenységünk, ami közbeszerzés alá esik nincsen. 
Aki ezt a tervet elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm egyhangú igen. 

 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
10/2017. (II. 15.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 
2017. évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket 
figyelembe véve – megállapítja, hogy a 2017. évi éves 
közbeszerzési terve nemleges. 

 
 
4. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozatainak leadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az Ügyrendi Bizottságunk elnöke Kiss Józsefné írásban 
tett tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozatát mindenki időben leadta. Van-e 
valami kérdésetek? Javasolom, hogy a tájékoztatást fogadjuk el. Köszönöm szépen. Egyhangú 
igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
11/2017. (II. 15.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját az önkormányzati 
képviselők vagyonnyilatkozatának határidőben történő 
leadásáról elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke 
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5. Vegyes ügyek 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Vegyes ügyek keretében tulajdonképpen csak egyetlen 
egy tájékoztatásom van, amit Gyurka Miklósné meg fog erősíteni. A Nyugdíjas Klub 
vezetőjének szorgalmas munkáját követően február 25-én egy vidám farsangi napot 
tervezünk. Amelyik úgy lenne, hogy délután lenne egy gyerekműsor, jelmezes felvonulás 
beöltözéssel. Fánksütő versenyt hirdetünk meg erre a napra, aminek meg lesz az értékelése is 
19 órakor. Ezt batyus bál követi félig saját zenekar, élőzene közreműködésével. Az a kérésem, 
hogy ezt mondjátok, tervezzétek, hívjátok a rokonokat, barátokat, testvéreket erre a bálra. 
Érezzük jól magunkat, a részletekről majd Magdi mindenkit tájékoztatni fog. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Kérem, hogy támogassátok. Hívom és járom az 
asszonyokat, folyamatosan ezen dolgozom. 
 
Varga József képviselő: A sok követ a mélyúton, ami engem is és a polgármester urat is 
érint, tényleg el kellene szedni, vagy betonba kellene tenni, mert az tényleg nagyon veszélyes. 
Végigmentem az úton, traktorral végig kellene menni és az útra lehordott földet fel kellene 
lapátolni. Legalább 20 cm föld van a jobboldalon. Most már nem lehet félre állni.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Akkor azt a partoldalt le kell szedni, rondán meg van 
dőlve, azt a diófa okozta elsősorban, el kezdett ott nőni egy vad fa. Jó, ezt mindenképpen 
megcsináljuk. Nagyon szépen köszönöm az aktív részvételt, a közreműködést a mai testületi 
ülésünket bezárom. 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 16.45 órakor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth János Zoltán Lutár Mária 
polgármester jegyző 

 
 
 


