Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 26-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
Varga József képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző
Távolmaradását bejelentette:
Kozma-Bognár László képviselő

Tóth János Zoltán polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az
ülésről hangfelvétel készül. Javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat egészítsük
ki a Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése napirendi
ponttal. A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdezem, van-e észrevétel? Aki a napirendi
pontokkal egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
2.
3.
4.
5.

Szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Önkormányzati lakótelek vevőkijelölése
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése
Vegyes ügyek
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1. Szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az egyes szociális alapellátási feladatokat a Lesencéktől a
Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás látja el. A szociális
szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotásával a Társulás Nemesvita Község
Önkormányzatát bízta meg. A rendelet felülvizsgálata, illetve új rendelet alkotása törvényi
változás miatt szükséges, a rendelet tervezetet a társulás önkormányzatainak véleményezni
kell. Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője elkészítette, ezt mindenki megkapta.
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Köszönöm, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs,
javasolom, a szociális szolgáltatásokról szóló rendelet tervezetben foglaltakkal kapcsolatban
észrevételt ne tegyen a képviselő-testület.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
58/2017. (IX. 26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Nemesvita Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet
tervezetben foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat
kivonatot Nemesvita község Polgármesterének küldje meg.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

2. Önkormányzati lakótelek vevőkijelölése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Ihász Tünde és
Illés Zsolt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 011/29 hrsz-ú lakótelek
vevőjeként őket jelöljék ki, továbbá kérik a vételár 1.000.000 forintra való csökkentését a
földhivatali és adminisztrációs költségek miatt. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Kiss Józsefné képviselő: 1 millióért szeretnék megvásárolni. Dönthet-e erről a Képviselőtestület?
Gyurka Miklósné képviselő: A fiatalokat nem tudja az önkormányzat támogatni?
Lutár Mária jegyző: A testület határozatban állapította meg a telek vételárát és a vásárlás
más feltételeit. Ezeket minden vevő esetében alkalmazni kell. Amennyiben a testület
támogatni szeretné a fiatal házasokat, az első lakást szerzőket, a kisgyermekes családokat
rendeletben dönthet erről. A támogatás összegét az éves költségvetési rendeletben kell
meghatározni.
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Tóth János Zoltán polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolom,
hogy a Képviselő-testületület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
59/2017. (IX. 26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
24/2016. (V.23.) Kt. határozattal módosított 2/2016. (II.08.) Kt.
határozatban foglalt feltételekkel Hegymagas Község
tulajdonában lévő 011/29 hrsz-ú lakótelek vevőjéül 1/2 – 1/2
arányban Ihász Tünde és Illés Zsolt 8265 Hegymagas, József
Attila u. 2. szám alatti lakosokat jelöli ki.
Amennyiben az adásvételi szerződés nem jön létre, a
vevőkijelölő határozat 2017. november 30-án hatályát veszti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést írja alá.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Határidő: 2017. november 30.

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előző években is csatlakoztunk, azt javasolom, hogy
csatlakozzunk idén is. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs,
javasolom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
60/2017. (IX. 26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
ösztöndíjpályázathoz
történő
csatlakozásra
vonatkozó
nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a
beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése
Tóth János Zoltán polgármester: A járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák
felvételi körzetét. Az önkormányzatnak minden év október 31-ig meg kell küldeni a
körzethatárokra vonatkozó tervezetről alkotott véleményét. A megyeszékhely szerinti
Veszprémi Járási Hivatal a Szigligeti Általános Iskolát határozta meg kötelező felvételt
biztosító iskolaként. A körzethatáron kívüli iskolákba járó diákoknak az önkormányzat az
idén is megvásárolta az éves tanulói bérleteket.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata? Amennyiben
nincs, javasolom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a képviselő-testület
fogadja el.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
61/2017. (IX. 26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal által
meghatározott és közzétett, Tapolcai Járásban, Hegymagas
településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános
iskola felvételi körzethatár meghatározásával.
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű gyermek nincs.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Hatósági Osztályának küldje meg.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Határidő: 2017. október 31.
4. Vegyes ügyek
Kultúrház felújítás tervezése
Tóth János Zoltán polgármester: Az előző testületi ülésen már beszéltünk róla, hogy a
Kultúrházat fel kell újítani. 3 tervezőtől lett bekérve ajánlat, de csak 1 érkezett be. Horváth
Béla Tér-Modell Építész és Mérnöki Iroda Kft. a kultúrház tervezését 187.000 forintért
vállalta el. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, javasolom, hogy a kultúrház
felújításának tervezésével a Tér-Modell Építész és Mérnöki Iroda Kft-t bízzuk meg. Aki
egyetért, kérem szavazzon.
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Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
62/2017. (IX. 26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Tér-Modell Építész és Mérnöki Iroda Kft.
(képviseli: Horváth Béla) 187.000 Ft összegű árajánlatát
a kultúrház felújítási tervének elkészítésére.
A Képviselő-testület a költségeket az általános tartalék
terhére biztosítja.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megbízási szerződést aláírja.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Átadó ünnepség
Tóth János Zoltán polgármester: Október 20-a körül tervezünk egy átadó ünnepséget, ahol
átadnánk a kisházat, a buszvárót, a játszótérbővítést, a főtér átalakítását összefoglalva az
eddigi eredményeket. A pontos időpontot még megbeszéljük. Ezt összekapcsolhatnánk az
október 23-i ünnepséggel is. Meghívnánk Fenyvesi Zoltánt és a környékbéli
polgármestereket, az alapítvány elnökségét, az egyházközséget, a „Süti-sütő” asszonyokat,
Göllei Bélát, Bencze Istvánt és a médiát.
Varga József képviselő: Szavazzunk meg egy összeget a költségekre. Szerintem 80.000 Ft
elég lesz.
Tóth János Zoltán polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, aki egyetért azzal,
hogy az átadó ünnepséget megszervezzük és a költségekre 80.000 forintot biztosítsunk,
kérem, most szavazzon.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
63/2017. (IX. 26.) Kt.
határozat
1., Hegymagas Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy településen
megvalósult fejlesztések átadó ünnepségét szervezze
meg. Az átadó ünnepség időpontja 2017. október 21. A
költségekre az általános tartalék terhére 80.000 Ft
keretösszeget biztosít a képviselő-testület.
Határidő: 2017. október 20.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
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Tájház, gazdasági épület
Tóth János Zoltán polgármester: A Széchenyi u. 15. alatti ingatlan udvarán lévő gazdasági
épületet kár volna veszni hagyni, az udvar képe azzal teljes és hasznát is tudjuk venni a
későbbiekben. A bontása is kerülne annyiba amennyiért helyre lehetne hozni. Kértem
árajánlatot a felújításra, anyagköltséggel együtt 402.550 Ft-os árajánlatot adott Hegedüs
Miklós vállalkozó.
Varga József képviselő: Az átadó ünnepségre elkészül? A tűzoltóautó tárolót is el kellene
bontani, az udvaron levő építési törmeléket is el kellene szállíttatni, az udvart rendbe kell
tenni. Erre is kell árajánlatot kérni.
Tóth János Zoltán polgármester: Igen, a vállalkozó a jövő héten el tudja kezdeni a munkát.
Kérek árajánlatot az udvaron lévő tároló épület elbontására és az udvar rendbetételére.
További kérdés? Amennyiben nincs, javasolom, hogy a Széchenyu u. 15. szám alatti ingatlan
udvarán lévő gazdasági épületet újítsa fel az önkormányzat. A felújítási munkákkal Hegedüs
Miklós vállalkozót bízza meg a testület az árajánlatnak megfelelő 402.550 Ft összegben. Aki
a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
64/2017. (IX. 26.) Kt.
határozat
1., Hegymagas Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Hegymagas Község Önkormányzata
tulajdonában lévő Hegymagas, Széchenyi u. 15. szám
alatti ingatlanon lévő gazdasági épületet felújíttatja. A
felújítási munkákkal Hegedüs Miklós vállalkozót bízza
meg az árajánlatnak megfelelő 402.550 Ft összegben.
A Képviselő-testület a költségeket az általános tartalék
terhére biztosítja.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
2., Hegymagas Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy kérjen
árajánlatot Hegymagas, Széchenyi u. 15. szám alatti
ingatlan udvarában lévő tároló épület lebontására és az
udvar rendbe tételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
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Több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester megköszönte a
Képviselők munkáját és az ülést 16.55-kor bezárta.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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