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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. december 11-én 
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 
Kozma-Bognár László képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az 
ülésről hangfelvétel készül. A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdezem, van-e észrevétel? 
Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározása   
2. A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása    
3. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

12/2015.(XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása   
4. Vegyes ügyek 
 
 
1. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározása 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az elmúlt év gyakorlatának megfelelően készült el a 
2018. évi munkaterv, melyhez bármikor fel tudunk olyan témát venni, amit a testület elé kell 
vinni. Aki elfogadja a 2018. évi munkatervet, kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm 
szépen, egyhangú igen. 
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Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
68/2017. (XII. 11.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
évre vonatkozó munkatervet jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
2. A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Elkészült a 2018. évre szóló belső ellenőrzési terv. Az 
előterjesztést mindenki kézhez kapta. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzunk. Köszönöm, 5 igen szavazat. 
  
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
69/2017. (XII. 11.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztéshez mellékelt Hegymagas Község Önkormányzata 
2018. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
3.  Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
12/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása   
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A reklámhordozók adóztatása miatt kell módosítani a 
helyi adó rendeletet. Az előterjesztést ezzel kapcsolatban mindenki megkapta.  
Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javasolom, hogy az 
előterjesztés szerint módosítsa a képviselő-testület a rendeletet. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
15/2017. (XII. 12.) Kt.    

r e n d e l e t e t 
 
a helyi adókról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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4. Vegyes ügyek  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az új utcában közvilágítást szeretnénk kiépíteni. 
Ajánlatokat kértünk be ennek kiépítésére. 
 
Kultúrházba konyhabútor vásárlás 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Korábban beszéltük arról, hogy a kultúrház a konyhájában 
egy pultot kellene készíttetni. A pult elkészítésének a költsége 100.000 Ft.  
Aki egyetért azzal, hogy a költségvetésben erre fedezetet teremtsünk, kérem, szavazzon. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
70/2017. (XII. 11.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a kultúrházban a konyhapult elkészítésének költségére 
100.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.   
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Szemetes zsák értékesítés 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A boltban lehetőség van arra, hogy a külterületi 
ingatlantulajdonosok megvásárolják az önkormányzat által legyártatott szemeteszsákot 
amelyben a konténerbe helyezhetik el kommunális szemetüket.  Javasolom, hogy a boltossal 
kötött bizományosi szerződést úgy módosítsa a testület, hogy a zsák átadási ára 250 Ft. Aki a 
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
71/2017. (XII. 11.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szemeteszsákok értékesítésére kötött bizományosi 
szerződést úgy módosítja, hogy a szemeteszsák átadási 
ára 250 Ft. 

 
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a szerződést aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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Tóth János Zoltán polgármester: Kovács Tímea bejelentette, hogy elköltözött 
Hegymagasról, a bejárással kapcsolatos költségek a költségvetésben meg fognak jelenni.  
 
A „Nyitott pincék éjszakája” elnevezésű rendezvény szervezői megkeresték az 
önkormányzatot, és hozzájárulást kértek a rendezvény megtartásához. Tájékoztatta a 
szervezőket, hogy az önkormányzat elviekben támogatja a rendezvényt, de anyagi támogatást 
nem tud adni. 
 
Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy a közútkezelőtől kértük, hogy a Kossuth és a Táncsics 
utcák közötti útszakaszon a Szigligeti utcában helyezzenek ki megállni tilos táblát. 
 
2016. évben 150.000 forintot fizetett ki az önkormányzat a Szent György-hegy könyv 
kiadására. A könyv nem jelent meg, kértem ennek az összegnek a visszautalását. Ígéretet 
kaptunk rá. 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját a nyilvános ülést 16.55-kor bezárta és zárt ülést rendelt 
el. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


