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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 12-én 
16.00 órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az 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 meghívott: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Az 
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadja el a testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. 2018. évi költségvetés meghatározása (Első forduló)   
Előterjesztő: Tóth János Zoltán polgármester 

 
2. Kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölt körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: Tóth János Zoltán polgármester 
 
3.  Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 

2017. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása 
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 

 
4.  Otthon-támogatási kérelem elbírálása 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
5.  Vegyes ügyek 
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1. 2018. évi költségvetés meghatározása (Első forduló)  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Előzetesen egyeztettek a képviselőkkel a 2018 évi 
költségvetés számairól, ahol felmerült, hogy a hegyi utak javítására komolyabb összeget 
tervezzenek, ezért a tervezett összeget 1 millió forinttal megemelték. A Bursa támogatásra is 
100 e Ft összegben bekerült az előterjesztésbe az előirányzat. 
 
Kiss Józsefné képviselő: Az üzemeltetésre tervezett előirányzat miért csökkent? Újság nem 
lesz? 
 
Lutár Mária jegyző: Az előző évi tény adatok alapján tervezték meg az előirányzatot. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Újság kiadását nem tervezik 2018 évben. 
Kiss Józsefné képviselő: A Tarányi pincével kapcsolatos rendezési terv módosításának 
költségeit nem látja a költségvetésben. A rendezési tervre előirányzott költségeket magasnak 
tartja, javasolja 1 millió forint tartalékba történő átcsoportosítását. Kérdezi továbbá, hogy 
tűzifa támogatásra nem fognak pályázni? Pintér Norbert hogyan lesz foglalkoztatva? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Tarányi pince rendezési terv módosítással kapcsolatos 
költségeket a tulajdonos vállalta és ki is fizette. A rendezési tervre tervezett költségeket nem 
javasolja módosítani, amennyiben a képviselők úgy döntenek az 1 millió forintot tartalékba 
lehet helyezni.  
Tűzifa támogatásra majd a nyár végén lehet pályázni, ha úgy dönt a testület benyújtják ismét a 
pályázatot. 
Pintér Norbert mint vállalkozó meghatározott feladatok ellátásra lesz alkalmazva. Úgy 
gondolja, hogy hatékonyabban és olcsóbban meg tudják oldani, mintha felvesznek egy főt 
erre a munkára. 
 
Varga József képviselő: A sportöltözőt használják-e, kell-e ott fűtés és más közmű: 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Fenntartáshoz szükséges minimális költséggel számoltak. 
 
Varga József képviselő: A falugondnoknak miért több a fizetése, mint a többi dolgozóé. 
 
Lutár Mária jegyző: A falugondnok közalkalmazott és jogszabály szerint pótlékra is 
jogosult. 
 
Ezt követően a képviselők a falugondnok munkájával kapcsolatban elhangzott lakossági 
észrevételeket és saját tapasztalataikat beszélték meg. 
 
Varga József képviselő: A nyugdíjas klub miért nem kap támogatást a költségvetésből. 
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Gyurka Miklósné alpolgármester: A nyugdíjas klub nem bejegyzett szervezet, a tapolcai 
egyesület keretében működnek, csak úgy kaphatnának támogatást, ha azt a tapolcai szervezet 
kapja meg. A klub megkapja a falutól a szükséges támogatást, bármire szükségük van abban 
segítségükre vannak. 
 
Kozma Bognár László képviselő: Az Elődeink Házában a kovácsműhely nem a régi 
melléképületben lesz elhelyezve? A kultúrház felújításával kapcsolatban nem lenne célszerű, 
ha a tervezett előirányzatot pályázati önerőhöz használnák, és akkor egy teljeskörű felújítást 
tudnának végezni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Abban a kovácsműhely nem fér el, teljesen új épület lesz, 
amiben a kovácsműhely is elfér és más dolgok tárolására is tudják használni.  
A kultúrház felújítására jelenleg nincs pályázati lehetőség. A tervezett munkákra nem kell 
építési engedély (tető felújítás, nyílászáró csere). A legfontosabb a tető javítása, ha az 
elkészül, belül lehet folytatni a munkát.  
 
Kozma Bognár László képviselő: Nem tudni mikor lesz pályázat, 30 millió forintból a teljes 
korszerűsítést el lehetne végezni.  
A Széchenyi utcában a díszcserjék telepítéséből lesz-e valami. Az utca most nagyon csúnyán 
néz ki, egyre több ott az állandó lakos, igényelnék, hogy szépüljön az az utca is.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Kevés ott az állandó lakos, a tulajdonosok nem érzik 
magukénak a jelenlegi növényeket sem, nem gondozzák őket. Sokba kerülne a gondozás, a 
jelenlegi 1 fő zöldterület gondozó nem tudja a falu összes zöldterületének gondozását ellátni. 
 
(A zöldterületek, hegyi utak gondozásáról folytatnak beszélgetést a képviselők.) 
 
Kozma Bognár László képviselő: Javasolja, hogy a kultúrház tetőfelújítását és a nyílászárók 
cseréjét ne valósítsák meg, az erre tervezett pénzt tegyék tartalékba.  
 
Varga József képviselő: Egyetért Kozma Bognár László képviselővel, de a tetőtér beépítés a 
helyi építési szabályzat szerint tudomása szerint nem beépíthető.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A tetőt javítani kell, mert beázik, az ablakok nem zárnak 
rendesen. Nem ért egyet Kozma Bognár László képviselővel. Nem tudni, hogy mikor lesz 
pályázat. A legszükségesebb munkákat el kell végeztetni, az ő javaslata továbbra is ez. 
 
Kiss Józsefné képviselő: A kultúrház felújítása szükséges, de ha minden pénzt arra költenek, 
nem marad például a Szengyörgy utcára. A községnek plusz bevétele a telekértékesítésből 
van. 
 
Varga József képviselő: Júniusig kiderül, hogy lesz-e pályázat, utána kell elkezdeni a 
felújítást. 
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Tóth János Zoltán polgármester: Nem terhelné a falut azzal, hogy egy kultúrház fejlesztésbe 
belekezdjen és azzal hosszútávra terhelje a falut. Javasolja, hogy a kultúrház felújítással 
értsenek egyet, de áprilisig ne kezdjék el. Amennyiben lesz pályázati kiírás beszéljék meg, 
hogy mire pályáznak, ha nem akkor a tervezett felújítást végeztessék el.  
 
Varga József képviselő: A kerékpárútra nincs tervezve előirányzat. Javasolja, hogy a 
jutalmak kifizetése előtt a polgármester egyeztessen a képviselőkkel. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A kerékpárútra Tapolca, Raposka, Hegymagas és 
Szigliget község nyújtott be pályázatot, a költségek viselésére vonatkozóan még nem 
rendelkeznek információval. A jutalmak kifizetése előtt, mint eddig is egyeztetni fog a 
képviselőkkel. 
Javasolja, hogy amennyiben a kultúrház felújításával kapcsolatban lesz pályázati kiírás 
tárgyalják újra.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
1/2018. (II.12.) Kt.   h a t á r o z a t  
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre 
az elhangzott módosításokkal – rendezési tervre 
előirányzott összeg 1 millió forinttal csökkentése, mely 
összeg a tartalékot növeli - kiegészítve készítse el az 
önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 
tervezetét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
2. Kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölt körzethatárainak véleményezése- 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Az iskolai 
felvételi körzet megállapításához a Veszprémi Járási Hivatal 2017. október utolsó napjáig 
bekérte a képviselő-testületek véleményét tartalmazó határozatokat, ez alapján elküldte a 
tervezetet, amely elfogadásáról február 15. napjáig kell határozatot hozni és visszaküldeni 
részükre. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben hozzászólás nincs, javasolom, a 
Képviselő-testületület fogadja el a járási hivatal által megküldött tervezetet. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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2/2018. (II.12.) Kt.   h a t á r o z a t  
 

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. 
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: 2018. február 15. 
 

 
3.  Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 
2017. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindeki megkapta. Az Észak-Balatoni 
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása rögzíti, hogy a Társulás Elnöke évente egy alkalommal beszámol a Társulás 
tevékenységéről a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek. Van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban? Amennyiben hozzászólás nincs, javasolom, a Képviselő-testületület fogadja el 
a 2017. évi beszámolót. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
3/2018. (II.12.) Kt.   h a t á r o z a t  
 

 Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Elnökét a 
határozat kivonat megküldésével értesítse. 
 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

4. Otthon-támogatási kérelem elbírálása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést megkapta mindenki. Szöllősi Ferenc és 
Szöllősi Ferencné hegymagasi lakosok, mint első lakáshoz jutók önkormányzati támogatás, 
vissza nem térítendő otthon támogatás megállapítása végett fordultak a Képviselő-testülethez. 
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A kérelemhez mindent csatoltak, nincs akadálya a támogatás megállapításának. Van-e kérdés 
ezzel kapcsolatban?  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el. 
 
Tóth János Zoltán polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta 
 
4/2018. (II.12.) Kt.   h a t á r o z a t  
 

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szöllősi Ferenc és Szöllősi Ferencné részére a Hegymagas 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és 
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a Képviselő-
testület vissza nem térítendő támogatást nyújt 300.000  Ft 
összegben az első lakásuk megvásárlásához. 
 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

 
 
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 
 
 


