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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. július 19-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 
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 4 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Az 
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat egészítsék ki a házi 
szennyvíz átemelők villamos energia ellátásáról szóló előterjesztés és a szociális tűzifa 
igénylés napirendi pontokkal. Javasolja, hogy a módosításokkal fogadják el a napirendi 
pontokat. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Döntés a Tapolca – Raposka – Hegymagas – Szigliget települések konzorciuma által 
megvalósításra tervezett „Tapolca – Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című projekt 
indításáról 
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
2. Házi szennyvíz átemelők villamos energia ellátása  
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
3. Szociális tűzifa igénylés  
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
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1. Napirendi pont - Döntés a Tapolca – Raposka – Hegymagas – Szigliget települések 
konzorciuma által megvalósításra tervezett „Tapolca – Szigliget közötti kerékpárút 
megvalósítása” című projekt indításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztés mindenki megkapta. A kerékpárút 
kialakítását megszavazták már. Pályázatot nyújtott be a négy érintett település, ez a pályázat 
nyert. Ez az összeg előreláthatólag kevés lesz, ettől függetlenül a pályázatot elfogadták, az 
előkészületeket elkezdték. Engedélyt szeretnének kérni bizonyos műszaki változtatásokra, 
illetve a nyomvonal megváltoztatásában. Amennyiben nem tudják megvalósítani, az érintett 
önkormányzatok magukra vállalják az előkészületek összegét, melyet lakosság arányosan 
vállalnának. 
 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a 
testület. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
51/2018. (VI. 28.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1) Raposka, Szigliget, Tapolca települések önkormányzataival 
kötött, Raposka konzorciumvezetésével fennálló konzorciumi 
szerződéssel összhangban fontosnak tartja a Tapolca – Raposka 
– Hegymagas - Szigliget kerékpárút megvalósítását, a térség 
látogatottságának növelését, a fogadóképesség javítását, a 
turisztikai és hivatásforgalmi célokat egyaránt szolgáló 
kerékpáros közlekedés feltételeinek minőségi javítását célzó 
beruházásokat.  

 
2) Egyetért azzal, hogy a Tapolca – Raposka – Hegymagas – 
Szigliget települések önkormányzatai részvételével létrehozott 
konzorcium megbízásából Raposka polgármestere, mint 
konzorciumvezető által benyújtott, elbírált, 411.014.037 Ft 
összegű támogatást elnyert „A Tapolca – Szigliget kerékpárút 
megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító 
számú projekt Támogatási Szerződése és az annak mellékletét 
képező, a megvalósításra vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírásra kerüljön.  
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
3) Felkéri Raposka polgármesterét, mint konzorciumvezetőt  
- Az irányító hatósággal, közreműködő szervezettel való 
együttműködésre, a hatékony, költségkímélő megvalósítási 
módok felkutatására, kiválasztására és azoknak a konzorciumi 
tagok felé történő előterjesztésére.  
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Az egyeztetések eredményeként készüljön műszaki 
dokumentáció, mely alapján előzetes kivitelezői ajánlatokat 
bekérve tájékozódni tudnak a konzorciumban résztvevő tag 
önkormányzatok a reális költségekről. 
 
- A javaslatok képviselő-testületi elfogadását követően a projekt 
ütemterve és elszámolható költségkerete szerinti megvalósítás 
megkezdésére, folytatására.  
A projektben el nem számolható költségek finanszírozásának 
fedezete a konzorciumi tagok saját költségvetési forrásai.  
 
4) Tudomással bír arról, hogy a projekt előrehaladása során a 
tervezést, engedélyezést, auditálást követő közbeszerzési eljárás 
folyamatában projekt költségvetési forráshiány képződhet, 
amelynek biztosításához, a projekt megvalósítása folytatása 
támogatásához külön képviselő-testületi döntés szükséges.  
Az esetleges költségnövekmény fedezete az európai uniós 
forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló, 17/2017. (II.1) Korm. rendelet keretei 
között igényelhető támogatásból és saját költségvetési forrásból 
biztosítható.  
 
Az esetleges költségnövekmény finanszírozása ellehetetlenülése 
esetén a projekt lezárható az addig felmerülő költségek saját 
költségvetési forrásból történő lakosságarányos megosztása 
mellett.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos  
Felelős: polgármester  

 
2. Házi szennyvíz átemelők villamos energia ellátása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Házi szennyvíz átemelők villamos energia ellátásával 
kapcsolatban megkereste a BAKONYKARSZT Zrt. az önkormányzatot. A házi 
szennyvízátemelők energia ellátását kormányrendelet szabályozza, ennek megfelelően 
rendezni kell a kiépítésükkel és az üzemeltetésükkel kapcsolatos kérdéseket. A településen két 
ingatlannál kellett átemelőt kiépíteni, a kiépítés költségeit a beruházás költségei tartalmazták, 
az átemelők energia ellátása az ingatlant ellátó energia hálózatról történik, az üzemeltetés 
költségeit (energia díj) a tulajdonos viseli. E költség viselésére több megoldást kidolgozott a 
BAKONYKARSZT Zrt., ezt tartalmazza részletesen az előterjesztés.  
Javasolja, hogy az energiaellátást továbbra is az ingatlantulajdonos viselje. Az energia 
költséget a BAKONYKARSZT Zrt. az ingatlantulajdonosnak kiküldött víz- és csatornadíj 
számlából egy ízben írja jóvá. Az éves költséget az önkormányzat a tárgyévet követő első 
félév végén a BAKONYKARSZT Zrt-nek megtéríti az aktuális 
vagyonkezelési/eszközhasználati díjból. 
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek. 
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A polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadják el.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
52/2018. (VI.28.) Kt.   

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
1. A felhasználási helytől független energiaellátás kiépítése 
kapcsán a BAKONYKARSZT Zrt. számítási módszerét 
elfogadja és megállapítja, hogy a szennyvíz beemelők 
felhasználási helytől független energiahálózattal történő 
kiváltása aránytalanul magas költségráfordítással jár. 
 
2. A víziközmű-szolgáltató által javasolt megállapodások közül 
azt a szerződést kívánja megkötni a Felhasználókkal, mely 
szerint a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátásának 
biztosítása és költségviselése továbbra is a Felhasználó 
kötelezettsége.  
Az energia költséget a BAKONYKARSZT Zrt. a 
Felhasználónak kiküldött víz- és csatornadíj számlából egy 
ízben jóváírja. Az éves költséget Hegymagas Község 
Önkormányzata a tárgyévet követő első félév végén a 
BAKONYKARSZT Zrt-nek megtéríti az aktuális 
vagyonkezelési/eszközhasználati díjból. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a döntésről 
a szennyvíz beemelőkkel érintett lakosokat és a víziközmű-
szolgáltatót értesítse. 

    Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
    Határidő: 2018. október 31. 
 
 
3. Szociális tűzifaigénylés 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Dönteni kell arról, hogy az idei évben is pályáznak-e 
szociális tűzifa támogatásra, vagy nem. Maximum 42 m3-t tud rendelni az önkormányzat. 
Javasolja, hogy az idei évre is igényeljék a támogatást. 
 
Varga József képviselő: Egyszer megbeszélték, hogy nem igényelnek, nem támogatja.  
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Bántja, hogy nem a rászorulók kapják, ki kell szűrni az 
olyan kérelmezőket, akik nem rászorulók. 
 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadják el.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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53/2018. (VI.28.) Kt.   
h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
belügyminiszter által 2018. július hónapban közzétett, a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati 
kiírás alapján igényt nyújt be a támogatás iránt.  
 
1. Hegymagas Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális 
tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
összesen 42 erdei m3 keménylombos fa iránt nyújtja be az 
igényét.  
 
3. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírás szerint - 1000 Ft/erdei 
m3 + Áfa, összesen 53.340 Ft, azaz ötvenháromezer-
háromszáznegyven forint összegű saját forrást, valamint a tűzifa 
szállításából adódó költségeket a 2018. évi költségvetési tartalék 
terhére biztosítja.   
 
4. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
Határidő: Ebr42 rendszerben: 2018. augusztus 31. 
                papír alapon: 2018. szeptember 3. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
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 


