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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 8-án 
16.00 órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas) 
 
Jelen vannak: 
 

Tóth János Zoltán polgármester 
Gyurka Miklósné alpolgármester 
Kiss Józsefné képviselő 
Kozma-Bognár László képviselő 
Varga József képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
Hivatal részéről jelen van: 
 Kovács Tímea 
 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
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.  Aki el tudja fogadni a napirendi javaslatot, kérem, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A településképi arculati kézikönyv elkészítése  
2. Bakonykarszt Zrt. és Raposka Önkormányzata, Hegymagas Önkormányzata között, 

Raposka ívóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó, vagyonkezelési szerződés 
módosítása  

3. Magyar Energetikai és Közmű–szabályozási Hivatalhoz engedélyeztetésre benyújtandó 
2018-2023 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése  

4. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatás - 2017. évre. 

5. Vegyes ügyek 
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1. A településképi arculati kézikönyv elkészítése 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Beszéltünk már 
arról, hogy készíteni kell egy arculati kézikönyvet minden településre. Erre a kormány 
fedezetet is biztosít, kapunk rá 1.000.000 Ft-ot. A közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok 
polgármestereivel beszéltünk már arról, hogy hogyan kellene megoldani, és arra jutottunk, 
hogy a hat település együtt készítetti el az arculati kézikönyvet.  
A törvényben rögzített feladatok elvégzésére a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 
három tervezőt keresett meg, az alábbi két árajánlatokat kapta: 
LNG PROJEKT Kft. (8360 Keszthely, Honvéd u. 30.) 5.996.940 Ft, településenként 999.490 
Ft. 
VÁROSÖKOLÓGIA Bt. (1048 Budapest, Böröndös utca 10. II. em. 4.) 5.615.940 Ft, 
településenként 935.990 Ft, a települési főépítész megbízása ezen felül 50.000 Ft. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Az utóbbi ajánlat az olcsóbb és az ajánlatukban referenciák is 
szerepelnek. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönöm, amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, 
javasolom, a Képviselő-testületület fogadja el a Városökológia Bt. árajánlatát. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
44/2017. (VIII. 08.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hegymagas településképi arculati kézikönyvének, valamint 
településképi rendeletének elkészítésével az árajánlatnak 
megfelelően a Városökologia Bt-t (1048 Budapest, Böröndös u. 
10. II. em. 4.) bízza meg, 985.990 Ft, azaz 
Kilencszáznyolcvanötezer-kilencszázkilencven  forint 
összköltséggel. A költség a települési főépítész alkalmazásának 
költségét is tartalmazza.   
A képviselő-testület a költségeket Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által 
biztosított előirányzat terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 
ajánlatadót a határozat kivonat 1 példányának megküldésével 
értesítse, és az árajánlat szerinti munkát megrendelje. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
jegyzőkönyvhöz csatolt megbízási szerződéstervezet szerinti 
megbízási szerződést aláírja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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2. Bakonykarszt Zrt. és Raposka Önkormányzata, Hegymagas Önkormányzata között, 
Raposka ívóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó, vagyonkezelési szerződés 
módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. A viziközmű 
szolgáltatásról szóló törvény módosítása miatt módosítani kell Bakonykarszt-tal kötött 
vagyonkezelői szerződést. A szerződés tervezetet a képviselők kézhez kapták, van-e kérdés 
ezzel kapcsolatban? Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolom, hogy a Képviselő-
testületület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el. 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
45/2017. (VIII. 08.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bakonykraszt Zrt. és Raposka Önkormányzata, Hegymagas 
Önkormányzata között, Raposka ívóvízellátó vízközmű-
rendszerre vonatkozó, vagyonkezelési szerződés módosítását – a 
jegyzőkönyvhöz csatolt „Vagyonkezelői szerződés módosítás” 
szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntésről, a 
határozat megküldésével tájékoztassa a Bakonykraszt Zrt.-t. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
vagyonkezelési szerződés aláírására. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 15. 

 
3.  Magyar Energetikai és Közmű–szabályozási Hivatalhoz engedélyeztetésre 
benyújtandó 2018-2023 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az ivóvíz és a csatorna fejlesztésekről kell döntetni a 
következő öt év vonatkozásában. A szolgáltató a tervben szerepelteti a szükséges 
fejlesztéseket, felújításokat, azok várható költségét és annak forrását. A nagyobb összegű 
felújítások, fejlesztések a tervidőszak végén jelennek meg. A képviselő-testületnek a 
vonatkozó jogszabály szerint a tervvel kapcsolatban véleményezési joga van. Javasolom, 
hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
46/2017. (VIII. 08.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
és 2032. évek közötti időszakra elkészített, 27. sorszámú 11-
03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező Raposka 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerre, és az 56. sorszámú 21-
25803-1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező Hegymagas, 
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Raposka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
4. Pályázati kiírás - A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatás - 2017. évre. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Idén is lehetőség van szociális célú tűzifa igénylésre. 44 
m3 igényelhető, én úgy gondolom 35 m3 elegendő lesz. Javasolom, hogy igényeljük, aki 
egyetért kérem szavazzon. 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
47/2017. (VIII. 08.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a belügyminiszter által 2017. július hónapban közzétett, a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
pályázati kiírás alapján igényt nyújt be a támogatás iránt.  
1. Hegymagas Község Önkormányzata vállalja, hogy a 
szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem 
kér. 
 
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-
testülete összesen 35 erdei m3 keménylombos fa iránt 
nyújtja be az igényét.  
 
3. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-
testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírás szerint 
- 1000 Ft/erdei m3 + Áfa, összesen 44.450 Ft, azaz 
Negyvennégyezer-négyszázötven forint összegű saját 
forrást, valamint a tűzifa szállításából adódó költségeket 
a 2017. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.   

 
4. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: Ebr42 rendszerben: 2017. augusztus 25.     
                papír alapon: 2017. augusztus 28. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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5. Vegyes ügyek 
 
Szemétszállítás 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Kisapáti és Raposka a központi szemétgyűjtést, és annak 
szállítását megszűntette. Észre lehet venni, hogy azóta lényegesen megnőtt a szemét 
mennyisége. Idehozzák Raposkáról, Kisapátiból a szemetet. Egy konténer 30.000 Ft, nem 
tudunk mit csinálni. Csinálhatjuk azt, hogy mi is megszüntetjük, de akkor hova kerül a 
szemét? Ezzel nem tudunk mit csinálni, beszélnünk kell a települések polgármestereivel. Ezt a 
hónapot végig csináljuk, a következő lazább lesz, reméljük.  
 
Varga József képviselő: A hegyből érkező szeméttel kell kezdeni valamit, vagy fel kell 
küldeni a szemétszállító autót, vagy vissza kell tenni a konténereket. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A hegyben nem mindenhova tud felmenni az autó, nem 
fér el a szűk utcákban. 
 
A gyerekek óvodába, iskolába szállítása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Szigligetre 4 fő jár iskolába, ők meg tudják oldani az 
iskolabusszal. Tapolcára pontosan nem tudjuk, de körülbelül 6 főnek kell megoldani a 
szállítását, köztük van felső tagozatba járó is. Eddig csak alsó tagozatba járókat szállítottunk 
Tapolcára. Ha van hely, miért ne vihetnénk el az idősebbeket is? Ezzel nincs is gond, egyedül 
egy gond látszik, hogy egyetlen egy óvodás Szigligetre szeretne menni. Egy gyerek miatt, 
nem kötelességünk az iskolába, óvodába járást megoldani. Egy gyerek miatt nem indítunk 
buszt. Kísérő nélkül sem tudjuk elvinni egyedül a 3 éves gyereket. Valakinek van más 
véleménye ezzel kapcsolatban? 
 
Varga József képviselő: Mi lenne, ha felajánlanánk, hogy kifizetjük a bérletet a buszra, és 
így szülővel tud járni a gyerek az óvodába. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ezt megtehetjük. 
 
A kultúrház konyhai felszerelése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Beszéltünk már róla, lehet, hogy nem mindenkivel, a 
kultúrházban a konyhát fel kellene szerelni, mert se tányér, se evőeszközök, semmi nincs. Az, 
hogy teljesen feltöltsük a konyhát körülbelül 230.000 Ft-os kiadás lenne. Kérem, hogy a 
tisztelt képviselő-testület járuljon hozzá, aki egyetért kérem szavazzon. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
48/2017. (VIII. 08.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kultúrház konyhai felszerelések megvásárlásához 230.000 Ft 
összeget biztosít az általános tartalékok terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges eszközöket rendelje 
meg. 
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Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Lakossági fórum 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy augusztus 22-én 
a rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban lakossági fórum lesz. Kérem, hogy aki teheti 
vegyen rajt részt.  
 
Kemence építés 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Átadnám a szót alpolgármester asszonynak, hogy 
tájékoztasson minket. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Varga József képviselő társammal együtt néztünk több 
kemencét is, öt vállalkozóval beszéltünk, telefonon kértünk árajánlatot, 500-600.000 Ft + 
ÁFA körüli ajánlatot mondtak. Az öt vállalkozó közül négy nem tudja idén elvállalni az 
elkésztését, egy személy tudná vállalni, szeptemberben. Tóth István, aki 
Badacsonytördemicen a faluháznál is építette a kemencét, ő 560.000 Ft + ÁFA ellenében 
tudja elkészíteni, viszont olyan kérése lenne, hogy ezen kívül egy köbméter homokot kér és 
egy elkészített betonalapot ahova a kemencét szeretnénk. Ha komollyá válik a dolog, akkor 
elküldi írásban is az ajánlatot, és hajlandó ideutazni, megnézni a helyet.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Én úgy gondolom, hogy nem döntést kell hoznunk, hanem 
ez legyen csak egy tájékoztatás. Mindenképpen kérjünk írásban árajánlatot, akármikor akár 
egy rendkívüli ülésen elfogadhatjuk. Szerintem érdemes komolyan foglalkozni ezzel, vigyük 
tovább a következő ülésre. Kérjünk több írásos árajánlatot, Lesenceistvándon Monostori Péter 
is foglalkozik kemence készítéssel.  
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 17.00-kor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


