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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 26-án 
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 
 
2. Háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés módosítása 
 
3. Vegyes ügyek 
 
 

1. 2018. évi költségvetés meghatározása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Első fordulóban már tárgyalták a költségvetést, amikor 
részletesen megtárgyalták a tervezett előirányzatokat. Elfogadták a közös hivatal 
költségvetését is, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadásáról is dönthet a 
testület. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e észrevétel javaslat?  
 
Varga József képviselő: Helyi iparűzési adó címén 3 millió forintot terveztek, ennek van 
alapja? 
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Lutár Mária jegyző: Az előző évi teljesítés alapján tervezték ezt az összeget. 
 
Kiss Józsefné képviselő: A temető fenntartásra 500 ezer forint van tervezve. Ez a 
térkövezés? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Karbantartásra tervezték ezt az összeget, festésre és a 
térkő javítására, pótlására.  
 
Több észrevétel javaslat nem hangzott el Tóth János Zoltán polgármester javasolja, hogy az 
előterjesztésben szereplő, az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó határozati javaslatot 
a képviselő-testület fogadja el.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
7/2018. (II.26.) Kt. 

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettsége a 2018 évet követő három évre nincs.  

 
 
Tóth János Zoltán polgármester javasolja, hogy az önkormányzat 2018 évi költségvetését az 
előterjesztéshez csatolt rendelet tervezet szerint fogadja el a képviselő-testület.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és megalkotta az alábbi rendeletet:  
 
1/2018. (II. 27.) 

r e n d e l e t 
 
a 2018 évi költségvetésről  

 
 
2. Háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés módosítása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. A doktornő a 
vállalkozást más formában fogja végezni, ezért szükséges a háziorvosi tevékenység ellátására 
kötött megállapodás módosítása.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  
 
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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8/2018. (II.26.) Kt.    
h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. 
Karasszon és Társa Bt-vel 2003. március 13-án háziorvosi 
tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés módosítását 
az előterjesztéshez csatolt „Megbízási szerződés háziorvosi 
tevékenységre 2. számú módosítás” szerint elfogadja.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
„Megbízási szerződés háziorvosi tevékenységre 2. számú 
módosítás” megbízási szerződést aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Vegyes ügyek 
 
Hegymagas és Raposka községek falugondnoki szolgálatai között együttműködési 
megállapodás létrehozása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Raposka község polgármestere Bolla Albert megkereste 
azzal a javaslattal, hogy a két község falugondnoki szolgálatai kössenek együttműködési 
megállapodást, aminek elsődleges célja, hogy a falugondnok távolléte esetén biztosított 
legyen a szakszerű helyettesítés. Javasolja a képviselő-testületnek, bízza meg azzal, hogy az 
együttműködési megállapodás előkészítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
9/2018. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja Hegymagas és Raposka községek falugondnoki 
szolgálatai közötti együttműködési megállapodás létrehozását. 
Megbízza a polgármestert, hogy az együttműködési 
megállapodás előkészítése érdekében szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Hegymagas 68, 69, 71 és 72 hrsz-u ingatlanok összevonására javaslat 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Széchenyi utca 15. szám alatti ingatlanon felépítendő 
melléképület építési engedélyéhez szükséges a rendezett telekállapot kialakítása. Jelenleg a 
Széchenyi utca 15. és 17. ingatlanok és a hozzájuk tartozó melléképület, udvar öt önálló hrsz-
u ingatlanon található. Az építési engedélyt csak úgy lehet benyújtani, ha összevonják ezeket 
az különálló kis telkeket. Javasolja, hogy a 68, 69, 71 és 72 hrsz-u ingatlanokat vonják össze, 
azzal az Elődeink Házához egy akkora területet tudnak biztosítani, ami közösségi 
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rendezvények tartására is alkalmas lesz és a tervezett melléképület is felépíthető lesz. A 70 
hrsz-u ingatlan, melyen a Széchenyi u. 17. számú lakóház áll a funkciójához szükséges 
területtel rendelkezni fog.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
10/2018. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonában lévő 
Hegymagas 68, 69, 71 és 72 hrsz-u ingatlanokat összevonatja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a telekalakítási munkarészek 
elkészítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Tóth János Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az orvosi ügyeleti ellátás 
személyi feltételeinek biztosítása érdekében az önkormányzatok és az ügyeletet ellátó 
háziorvosok között tárgyalások folynak.  
 
Gyurka Miklósné alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a kemence építésére 
árajánlatokat kértek, sajnos a mesterek az ígért határidőre nem küldték meg az ajánlataikat. 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 16.30 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 
 


