Képviselő-testület
Hegymagas

Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 25-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 Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Beszámoló a 2017. évi ellenőrzésekről
2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról. Zárszámadási rendelet elfogadása
3. Vegyes ügyek

1. Beszámoló a 2017. évi ellenőrzésekről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: A Magyar Államkincstár 2017. áprilisától 2018. áprilisáig
pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést továbbá az önkormányzatok által 2016. évben igénybe
vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása megalapozottságának
hatósági ellenőrzését végezte. Az ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyvet minden
képviselő kézhez kapta. Tájékoztatást kaptak továbbá a belső ellenőr által végzett a belső
ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzés megállapításairól is.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot és intézkedési tervet.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
33/2018. (V.25.) Kt.
határozat
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2017. évi éves ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja.
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága által
Hegymagas Község Önkormányzatánál végzett 2017. évi
kincstári ellenőrzés kapcsán megküldött 511/2017. számú
VESZ-ÁHI/89-3/2018. iktatószámú Ellenőrzési jelentést
megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.
A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti intézkedési
tervet jóváhagyja és felhatalmazza polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Melléklet a 33/2018. (V. 25.) számú határozathoz
INTÉZKEDÉSI TERV
a Magyar Államkincstár 511/2017. számú, VESZ-ÁHI/89-3/2018. iktatószámú ellenőrzési
jelentésében Hegymagas Község Önkormányzata 2017. évi kincstári ellenőrzése során tett
megállapításokra vonatkozóan
1. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések:
a) Hegymagas Község Önkormányzata belső szabályzatainak aktualizálása, a hiányzó
szabályzatok elkészítése.
b) A belső szabályzatokban a Bkr. 8. § szerint előírt jogkörök megfelelő alkalmazása a
mindennapi munkában.
Határidő: a) pont 2018. december 31.
b) pont folyamatos
Felelős: Lutár Mária jegyző
Tóth János Zoltán polgármester
Záradék
Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem.
Hegymagas, 2018. május 25.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról. Zárszámadási rendelet elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: A 2017 évi előirányzatokról, azok felhasználásáról a
beszámolóban részletes tájékoztatást kaptak. A beszámolóból kitűnik, hogy jelentős összegű
maradványa van a településnek, ami a további fejlesztési elképzelések megvalósítását
lehetővé teszi.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el az előterjesztés szerinti 2017. évi
zárszámadási rendelet tervezetet.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:
3/2018. (V. 29.)
rendelet
Hegymagas Község
zárszámadásáról

Önkormányzata

2017

évi

3. Vegyes ügyek
Horváth Norbert kérelme mezőgazdasági ingatlan vásárlásáról, bérletéről
Tóth János Zoltán polgármester: Horváth Norbert Hegymagas, Szent György utca 1. szám
alatti lakos kérelmet nyújtott be, hogy megvásárolná, vagy bérbe venné a saját ingatlana
mögött lévő (011/2, 011/3 és a 011/52 hrsz) szántó művelési ágú ingatlanokat, háztáji
gazdálkodás céljára, gyümölcsfa telepítésre.
Nem javasolja, hogy az önkormányzat értékesítse a területet, mindig jól jön a tartalék. A
bérbeadás jöhetne szóba, a gyümölcsfa telepítéshez való hozzájárulást nem javasolja.
A képviselők megvitatják a kérelmet, azt a közös álláspontot alakítják ki, hogy a területet nem
értékesíti az önkormányzat, rövidtávra szántóföldi növények termesztése céljára bérbe adja.
Megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezővel folytasson tárgyalást a bérbeadás feltételeiről.
A polgármester javasolja, hogy a testület a javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
34/2018. (V.25.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas Önkormányzat tulajdonában lévő 011/2, 011/3 és a
011/52 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlant nem kívánja
értékesíteni.
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Az ingatlanokat rövidtávra bérbe adja szántóföldi növények
termesztése céljára.
Megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezővel folytasson
tárgyalást a bérbeadás feltételeiről.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Határidő: 2018. június 30.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 17.10 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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