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

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-én 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:
Sztrik Ákos r.fhdgy mb őrsparancsnok
Kovács Tímea programszervező, könyvtárkezelő
Lutár Mária jegyző

Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Sztrik
Ákos megbízott őrsparancsnokot a Tapolcai Rendőrkapitányság részéről, Kovács Tímea
programszervező könyvtárost, jegyzőnőt a nyilvános testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy
a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az ülésről hangfelvétel
készül. Javasolom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület.
A napirendi javaslattal 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. A temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: A rendelet módosításának szükségességéről mindenki
tájékozódhatott az előterjesztésből, javasolom, hogy a rendelet tervezetet fogadja el a
képviselő-testület. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazza meg. 5 igen
szavazat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
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4/2017. (V. 15.)
rendeletet
A temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2014. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

2. Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Ez a napirendi pont az előzőekben elfogadott
rendeletmódosításhoz kapcsolódik. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a
polgármesterre átruházott hatásköröket a szociális temetésre vonatkozóan is, a szociális
temetésre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezése miatt az ezzel kapcsolatos
polgármesteri hatásköröket is hatályon kívül kell helyezni. Javasolom, hogy a rendelet
tervezetet fogadja el a képviselő-testület. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazza meg. 5 igen szavazat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi

5/2017. (V. 15.)
rendeletet
Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3. Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Hegymagas község közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Köszöntöm a Tapolcai Rendőrkapitányság képviseletében
Sztrik Ákos megbízott őrsparancsnokot. A közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót a képviselők megkapták, amennyiben a
beszámolóval kapcsolatban kiegészítést kívánnak tenni, kérem, tegyék meg.
Sztrik Ákos megbízott őrsparancsnok: A beszámolóban szereplő statisztikából kitűnik,
hogy az előző évekhez képest nőtt a bűncselekmények száma. Ennek oka, hogy sorozatbetörő
jelent meg a Szent György-hegyen. Ezekre az elkövetőkre az jellemző, hogy nem nagy
értékeket tulajdonítanak el, de a betöréssel okozott kár jelentős, hisz nyílászárókat tesznek
tönkre, amelyek javítása jelentős költséggel jár. A sorozatbetörőt sikerült elfogni a Szent
György-hegy területén.
Köszöni a polgárőrök munkáját, akiktől a bűncselekmények felderítésében, megelőzésében
sok segítséget kapnak. A jövőben is számítanak munkájukra.
Varga József képviselő: Veszprém megyében is megjelentek a migránsok?
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Sztrik Ákos megbízott őrsparancsnok: Tudomása szerint nem, de a kapitányság állománya
részt vesz a határőrizetben.
Tóth János Zoltán polgármester: A rendőrséggel, a körzeti megbízottal jó kapcsolatot ápol
az önkormányzat, a körzeti megbízott munkájával elégedettek. Köszöni munkájukat, a további
jó kapcsolat megtartására fognak törekedni. Javasolja, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság
beszámolóját Hegymagas község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről fogadja el a képviselő-testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
22/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolóját Hegymagas község
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről elfogadja.

4. Szigligeti Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: A Szigligeti Polgárőr Egyesülethez csatlakozott a
Hegymagas községben működő egyesület. Sajnos azt tapasztalja, hogy csökken a polgárőrök
száma, a jelentősebb rendezvényeken besegítenek a két település polgárőrei egymást segítve
biztosítják a rendezvények rendjét. A beszámolóból kitűnik, hogy a Hegymagas
rendelkezésére áll 345.407 Ft. Az utóbbi években nem utalt az önkormányzat támogatást, de
ettől nem zárkóznak el, jelezzék, ha szükség van valamire.
Varga József képviselő: A rendőrségi beszámolóban is szerepel, hogy működik az egyesület,
igaz nem járőröznek olyan gyakorisággal, mint a korábbi években.
Kiss Józsefné képviselő: Járőröznek, heti rendszerességgel.
Kozma Bognár László képviselő: A szigligetiek helyzete annyival könnyebb, hogy van
gépkocsijuk. Azért nincs pénzmozgás, mert a felszerelés meg van, saját gépjármű használatát
pedig nem számolhatják el.
Tóth János Zoltán polgármester: Működik a polgárőrség, a rendezvényeken részt vesznek,
ezért a tevékenységükért köszönet jár.
Javasolja, hogy a Szigligeti Polgárőr Egyesület beszámolóját fogadja el a képviselő-testület,
egyidejűleg fezezze ki köszönetét a község érdekében végzett munkájáért.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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23/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadta.
Egyidejűleg megköszöni az egyesület munkáját és elismerését
fejezik ki a községben végzett tevékenységéért.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
határozat kivonat megküldésével az egyesület elnökét
tájékoztassa.
Határidő: 2017. május 15.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
5. Hegymagas község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének valamint szennyvízelvezető és
-tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Minden év szeptember 30-ig az önkormányzat
tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. Javasolja,
hogy Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozóan az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
24/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
1. Hegymagas Községi Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a 11-03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 27.
sorszámú Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért
Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek
végrehajtása érdekében, megbízza a BAKONYKARSZT Víz- és
Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek
teljesítésével.
2. A képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban
hivatkozott terv elkészítésére, továbbá a Vksztv., valamint az
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a
jóváhagyásra
irányuló
eljárásban
az
önkormányzat
képviseletére.
3. Az 1. és 2. pontok szerinti megbízás (meghatalmazás)
visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő
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Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a
jóváhagyási eljárásban való képviseletre is szól.
4. A képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes
igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a
jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére
elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az
önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási
és szolgáltatási díjat megfizeti.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
a határozat megküldésével értesítse a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, egyben
felhatalmazza a határozatban foglaltak végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére, a meghatalmazás és a
megállapodás aláírására.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a Hegymagas, Raposka szennyvízelvezető
és -tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozóan az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
fogadja el a képviselő-testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
25/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
1. Hegymagas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
a 21-25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező 74.
sorszámú Hegymagas, Raposka szennyvízelvezető és -tisztító
víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.) 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési
Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében,
megbízza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
2. A képviselő-testület megbízása kiterjed az 1. pontban
hivatkozott terv elkészítésére, továbbá a Vksztv., valamint az
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervnek a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és a
jóváhagyásra
irányuló
eljárásban
az
önkormányzat
képviseletére.
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3. Az 1. és 2. pontok szerinti megbízás (meghatalmazás)
visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő
Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a
jóváhagyási eljárásban való képviseletre is szól.
4. A képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes
igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a
jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére
elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az
önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási
és szolgáltatási díjat megfizeti.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
a határozat megküldésével értesítse a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, egyben
felhatalmazza a határozatban foglaltak végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére, a meghatalmazás és a
megállapodás aláírására.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

6. 2017 évi rendezvényterv
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: A rendezvényterv időben elkészült, előzetesen egyeztették
a nyugdíjas klubbal, a Hegymagas Községért Alapítvánnyal és előzetes tájékoztatást kaptak a
képviselők is. Kéri a képviselők javaslatát, véleményét.
Kiss Józsefné képviselő: A Szent György Napok rendezvény keretében vasárnap lesz-e
kulturális program:
Tóth János Zoltán polgármester: Sem központilag, sem a község részéről kulturális
programot nem szerveznek. A hagyományos felvonulás, közben borkóstolás és a szentmise
zárja a programot.
Kozma Bognár László képviselő: A Lőrinc Napok rendezvény keretében egyelőre úgy
látszik, hogy labdarugó kupát nem tudnak szervezni, mert nincs elegendő jelentkező.
Tóth János Zoltán polgármester: Több kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el,
elfogadásra javasolja a 2017 évi kulturális program tervet.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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26/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hegymagas Község 2017 évi kulturális programtervét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
7. A településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló rendelet megalkotása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: A partnerségi egyeztetés szabályait a képviselő-testület
2015. évben fogadta el a rendezési terv felülvizsgálatáról szóló döntést követően. Jogszabályi
változás történt 2017. január 1-i hatállyal, ezért a partnerségi egyeztetés szabályairól a
főépítészi vélemény szerint rendelettel kell dönteni és a jogszabályi változásokat is meg kell
jeleníteni. A rendelet tervezet elkészült, javasolja annak elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
6/2017. (V. 18.)
rendeletet
a településfejlesztési, a településrendezési és a településképi
partnerségi egyeztetés szabályairól

8. Rendezési terv módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: A jelenleg hatályos rendezési terv módosításáról van szó,
kérelem érkezett be. A folyamatban levő rendezési terv felülvizsgálatban szerepel, hogy a
Tarányi pince és annak környéke a turisztikai terület kijelölést kapja meg. Az a kérése a
tulajdonosnak, hogy ne kelljen bevárni a rendezési terv elkészültét, szeretné ezt a részt
gyorsítani, hogy a terveket el tudja készíttetni és ott a munkákat el tudják majd indítani.
A levelet mindenki megkapta, ezt kéri Szoják Miklós, de egyértelmű, hogy vállalja az ezzel
járó minden költséget. Megállapodott a City Pro Kft-vel, hogy elkészíti 690.000 Ft + Áfa
összegért. Az önkormányzat rendelheti meg a módosítást, a kérelmező pedig kifizeti. A
módosítást akkor rendeli meg az önkormányzat, ha a Tarányi pince tulajdonosa átutalta az
önkormányzat számlájára ezt az összeget. A jegyzőasszony készített egy részletes
előterjesztést, amelyben ugyanez szerepel. Kiemelte, hogy a HÉSZ módosításához milyen
eljárást kell lefolytatni. A teljes egyeztetési szakaszt le kell folytatni, az ehhez szükséges
egyeztetéseket, munkarészeket a tervezőnek kell elvégezni, illetve el kell készítni. Ezért kér
690.000 Ft+Áfa összeget. Kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket,
észrevételeket a képviselők tegyék meg.
Kiss Józsefné képviselő: Ha szerepelni fog az új rendezési tervben is, nem tudja kivárni?
Tóth János Zoltán polgármester: Nem szeretné kivárni, pont ez a kérése. Minden
illetékessel egyeztetett, akik egyetértettek ezzel az egész dologgal. Szóbeli ígéretet kapott és
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szeretné felgyorsítani az eljárást. Én azt mondom, hogy 20 éve ott áll a Tarányi pince anélkül,
hogy valamit kezdene vele valaki. Mivel műemlék sokkal tovább elhúzódik ügy. Olyan
előírásoknak kell megfelelni és olyan problémákkal fog találkozni, hogy ezt nem fogja egy
hamar elintézni. Nekünk is fontos, hogy rendeződjön végre a Tarányi pince hasznosítása,
előtte a tér meg körülötte minden. Én a magam részéről azt kérem, hogy támogassa a
képviselő-testület ezt a dolgot, és ne várja meg vele a rendezési tervet.
Kiss Józsefné képviselő: Elképzelhető, hogy a rendezési terv felülvizsgálata jóval tovább el
fog húzódni? A módosítás során is minden szakhatóságot meg kell keresni?
Lutár Mária jegyző: Igen az eljárás kicsit elhúzódik, az egyeztetési eljárást a módosítás
során is le kell folytatni.
Gyurka Miklósné alpolgármester: A kérelemben az szerepel, hogy az elképzeléseit
bemutatja az önkormányzatnak. A testületet fogja tájékoztatni, vagy csak a polgármesteren
keresztül kapnak információt.
Tóth János Zoltán polgármester: Itt arról van szó, hogy a rendezési terv jelenlegi
formájában semmit nem tud engedélyeztetni. Azért, hogy ebből a lehetetlen helyzetből
kikerüljön, kéri, hogy ezt a területet emeljük ki, legalább az engedélyezési folyamatokat
indíthassa meg. Vannak bizonyos elképzelései, amit bármikor be tud mutatni.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Többen várják már, hogy legyen fent a hegyen,
vendéglátó egység, főleg a Tarányi pince körül, ahol le lehet ülni.
Tóth János Zoltán polgármester: Annyit tudok, hogy most nem engednek neki építkezni. A
Tarányi pincétől jobb oldalra van egy terület, azon az épület végénél a földszint alá
süllyesztve szeretne egy kiszolgáló egységet, mosdókat. Látványterv van eddig, ami igazán
semmit sem jelent. Tehát elképzelések vannak.
Kiss Józsefné képviselő: Különleges turisztikai területbe sorolás. Ez nem jár azzal, hogy
máshonnét más területet kell adni?
Lutár Mária jegyző: Erre a választ a tervet készítő szakember tudja.
Tóth János Zoltán polgármester: Csak a folyamat elindulását hagyja jóvá a testület. Ez az
első szakasz lenne, hogy igen kezdjék el.
Kiss Józsefné képviselő: Legyen rendben.
Tóth János Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
27/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas 868, 869, 870. hrsz-ú földrészletek tulajdonosának
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kérelmét melyben az ingatlanok új különleges turisztikai
területbe sorolását a szabályozási előírások kidolgozásával
kezdeményezi, támogatja, annak érdekében, hogy a
földrészleteken a meglévő Tarányi pince felújítása, illetve
kapcsolódóan vendéglátó funkciójú épület kialakítása biztosított
legyen.
2. A képviselő-testület a City Pro Kft-t (Tapolca, Deák Ferenc
utca 6.) bízza meg a településrendezési eszközök módosításához
szükséges dokumentáció elkészítésével 690.000 Ft + Áfa
összegben az árajánlatnak megfelelően és egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó megállapodást
megkösse.
3. A kérelmezővel történt előzetes egyeztetésnek megfelelően, a
2. pontban meghatározott költségeket a Hegymagas 868, 869,
870 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa viseli. A kérelmező a 2.
pontban meghatározott tervezői költséget, az eljárás
megindításáig, köteles az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára átutalni.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
kérelmezővel a költségviselésre vonatkozó megállapodást
megkösse.
5. A képviselő-testület a 2. pontban meghatározott költségek
fedezetét a 2017. évi költségvetésébe – mind a bevételi, mind a
kiadási oldalon – betervezi.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
teljes
egyeztetési
eljárás
lefolytatásához
szükséges
intézkedéseket és nyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: folyamatos

9. Országos Mentő Alapítvány támogatása
Tóth János Zoltán polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Tapolcai
Mentőállomás részére kéri az önkormányzat támogatását, a mentőautóban használat
mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez. Javasolja, hogy 40.000 Ft-tal támogassa a gépkocsi
felszerelés vásárlását az önkormányzat, azzal a kitétellel, hogy ha ezt a pénzt átutaljuk, akkor
kimondottan csak a Tapolcai Mentőállomás felszereltségének a javítására fordítható.
Semmilyen más célra ez a pénz, fel nem használható.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
28/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Országos Mentőszolgálat Alapítványt 40.000 Ft azaz
negyvenezer forint összeggel támogatja. A támogatás célja a
Tapolca Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök
vásárlása. A támogatás forrása az általános tartalék.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2017. május 15.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
10. Páduai Szent Antal Katolikus Plébánia Hivatal támogatási kérelme
Tóth János Zoltán polgármester: A Páduai Szent Antal Katolikus Plébánia Hivatal a
hegymagasi templom stációs képeinek restaurálását tervezi. A stációs képek felújításának
költsége 40.0000 Ft/db, kérik az önkormányzat támogatását. Javasolja, hogy a képviselőtestület az általános tartalék terhére 120.000 Ft támogatást biztosítson a templom stációs
képeinek restaurálásához.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
29/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
templom stációs képeinek restaurálásához 120.000 Ft támogatást
biztosít az általános tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a
támogatási szerződést aláírja.
Határidő: 2017. május 15.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
11. dr. Horváth Iván 013/37 hrsz.-ú közút megvásárlására benyújtott kérelme
Tóth János Zoltán polgármester: Ismerteti Horváth Iván kérelmét. (Kérelem a jegyzőkönyv
melléklete.) A Fenyősi utca Raposka felé ágazó zsákutcájáról van szó. Az utcáról nyíló
telkeket megvásárolták, parkosították és lakóépületet szeretnének rá építeni. A mellette lévő
közutat szeretnék megvásárolni Horváth Ivánék. Beszélt a rendezési terv felülvizsgálatát
készítő tervezővel, aki szerint a lényeg az, hogy a rendezési terv szerint szűnjön meg az út.
Azt követően a képviselő-testületnek kell állást foglalni, hogy az értékesítéshez hozzájárul.
Kozma Bognár László képviselő: Nem érti, miért zavarja? Azon a részen lehetne újabb
telkeket kialakítani, mert azaz út folytatható.
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Tóth János Zoltán polgármester: Az mostanában nem lesz. Miért ne járulna hozzá a
testület, nincs igazán indok arra, hogy ne járuljon hozzá. Örülni kell annak, hogy a falu
szépül.
Kozma Bognár László képviselő: Részben jobb lenne az önkormányzatnak, mert nincs rá
gondja.
Tóth János Zoltán polgármester: A bejárót is az önkormányzatnak kellene megcsináltatni,
az utat is javítani, karbantartani. Erre az útra semmi szüksége nincs az önkormányzatnak. A
maga részéről hozzájárul.
Lutár Mária jegyző: Felhívja a figyelmet arra, hogy az út alatt vannak kiépítve a közművek,
víz, a csatorna és villany.
Tóth János Zoltán polgármester: Ezeket a dolgokat tisztázni kell, egyelőre abba foglaljon
állást a testület, hogy elvileg eladható. A folyamatot végig kell vinni, és ha minden tiszta,
akkor adja el a testület.
Kiss Józsefné képviselő: Ha a rendezési terv módosítását kezdeményezzük, akkor az ott
szerepelni fog, nem elvi lesz.
Tóth János Zoltán polgármester: Szerepelni fog, hogy eladható, nem az, hogy kötelező
eladni.
Lutár Mária jegyző: A rendezési tervben megszüntetendő közútként szerepel majd.
Tóth János Zoltán polgármester: Most nem arról dönt a testület, hogy eladja. Arról dönt,
hogy Horváth Iván kérésének megpróbál eleget tenni, elindítja a rendezési tervben azt a
módosítást, amit kér.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Milyen választ kap?
Tóth János Zoltán polgármester: Azt, hogy az eladással elviekben egyetért a testület, a
megszűntetést a rendezési tervben szerepelteti, hogy eladhatóvá váljon. Ennyit lehet közölni.
Kozma Bognár László képviselő: Nem ennyire egyszerű ez a dolog, ha most ahhoz
hozzájárul a testület, hogy útként megszűnjön, azzal elindítja azt is, hogy megveheti
gyakorlatilag. A zsákutca belső végén van kialakítva egy tűzcsap, ha az utat az önkormányzat
eladja, és magántulajdonba kerül, a tulajdonos lezárhatja. A tűzoltók nem tudják
megközelíteni azt a tűzcsapot a vízvételi lehetőség nem lesz elérhető.
Tóth János Zoltán polgármester: Eddig sem tudták megközelíteni, még bejáró sem volt.
Továbbra is javasolja a kérelem teljesítését, de többet sem mellette, sem ellene nem szól.
Ahogy dönt a testület, úgy lesz. Most nem eladásról kell dönteni, hanem egy elvi
állásfoglalásról, hogy a rendezési tervben az út ott szűnjön meg.
Kiss Józsefné képviselő: Az a javaslata, hogy maradjon út, és ne adja el az önkormányzat.
Lehet 99 évre bérleti szerződést kötni?
Lutár Mária jegyző: Mivel közút nem.
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Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület a rendezési tervben
kezdeményezze a 013/37 hrsz-u közút megszűntetését és elviekben járuljon hozzá, hogy az út
eladásra kerüljön.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett meghozta az
alábbi
30/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
013/37 hrsz-u közút megszűntetésének rendezési tervben történő
szerepeltetését és a közút értékesítésének elvi támogatására tett
javaslatot nem fogadta el.

12. A 2017 évi költségvetésben szereplő beruházások, felújítások kivitelezésére érkezett
árajánlatok elbírálása
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a
költségvetésben szereplő munkákra több vállalkozótól kért ajánlatot, a vállalkozók többsége
ez évre már több munkát nem tud vállalni, ezért nehéz árajánlatokat beszerezni.

Széchenyi utca 15. tető helyreállítása
Tóth János Zoltán polgármester: Két árajánlatot tudott beszerezni, Hegedűs Miklós ajánlata
1.178.142 Ft, Hardi Árpád ajánlata 1.030.625 Ft. Javasolja az alacsonyabb összegű ajánlat
elfogatását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
31/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas Széchenyi u. 15. szám alatti ingatlan tető
helyreállítási
munkáinak
elvégzésével
Hardi
Árpád
(Hegymagas, Kossuth Lajos u. 10.) vállalkozót bízza meg, az
árajánlata szerinti bruttó 1.030.625 Ft, azaz bruttó Egymillióharmincezer-hatszázhuszonöt forint összköltséggel.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
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Faluház külső festési munkái
Tóth János Zoltán polgármester: Két ajánlatot kapott, Gombor Krisztián 295.000 Ft, Hardi
Árpád 340.000 Ft összegű árajánlatot adott.
Kozma Bognár László képviselő: Hardi Árpád munkáját ismerik, javasolja, hogy az ő
árajánlatát fogadja el a testület.
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy Hardi Árpád 340.000 Ft összegű
árajánlatát fogadja el a képviselő-testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
32/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Faluház külső festési munkáinak elvégzésével Hardi Árpád
(Hegymagas, Kossuth Lajos u. 10.) vállalkozót bízza meg, az
árajánlata szerinti bruttó 340.000 Ft, azaz bruttó
Háromszáznegyvenezer forint összköltséggel.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Önkormányzat hivatali épületének tetőfelújítása
Tóth János Zoltán polgármester: E munkára is két ajánlat érkezett Tóth és Társa Kft
Tapolca 1.728.450 Ft, Hardi Árpád 1.030.500 Ft összegű árajánlatot adott.
Kiss Józsefné képviselő: Javasolja az alacsonyabb összegű árajánlat elfogadását.
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy Hardi Árpád 1.030.500 Ft összegű
árajánlatát fogadja el a képviselő-testület
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
33/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat hivatali épületének tető felújítási munkái
elvégzésével Hardi Árpád (Hegymagas, Kossuth Lajos u. 10.)
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vállalkozót bízza meg, az árajánlata szerinti bruttó 1.030.500 Ft,
azaz bruttó Egymillió-harmincezer-ötszáz forint összköltséggel.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Számítógép fejlesztés
Tóth János Zoltán polgármester: A Balaton Elektronikával megnézették a hivatalban és a
könyvtárban lévő számítógépeket. Mindkét gép feljavítása szükséges, a hivatalban lévő
nyomtató javításának költsége magasabb lenne, mint egy új vásárlása. Az árajánlat szerint
257.000 Ft-ból a fejlesztés megvalósítható lenne mindkét helyen. Ilyen célra a
költségvetésben nem terveztek előirányzatot, javasolja, hogy az általános tartalék terhére
257.000 Ft-ot biztosítson a képviselő-testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
34/2017. (IV. 27.) Kt.
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat hivatali épületében és a könyvtárban lévő
számítógépek fejlesztésére, nyomtató vásárlására 257.000 Ft
összeget biztosít az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 16.30 órakor bezárta.
Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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