
 1

Képviselő-testület 
Hegymagas 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 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 
Kozma-Bognár László  képviselő 
Varga József    képviselő 
Kiss Józsefné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 Lutár Mária jegyző 
 
Meghívottak:  

Széll Józsefné falugondnok 
Szalay István műszaki ügyintéző 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt, meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy az ülésről 
hangfelvétel készül. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendi 
pontokat fogadják el és egészítsék ki a „Vis maior pályázat benyújtása” című napirendi 
ponttal. A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1.  Vis maior pályázat benyújtása 
2. Falugondnoki beszámoló a 2017. 
3.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás 
4.  Vegyes ügyek 
  
 
1. Vis maior pályázat benyújtása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A műszaki 
szakértő által a helyszínen felmért kár 10.850 ezer forint. A károk helyreállítására 90 %-os 
támogatást lehet igényelni. Az önkormányzatnak 1.085 ezer forint önrészt kell vállalni, mely a 
2019 évi költségvetés terhére vállalható.  
 
Varga József képviselő: Javasolja, hogy figyeljenek a kivitelező kiválasztására, olyat 
válasszanak, aki az előírásoknak megfelelően végzi el a munkát. 
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Tóth János Zoltán polgármester: Egyetért az észrevétellel. Jobban oda kell figyelni a 
kivitelezésre. 
 
Szalay István műszaki ügyintéző: Eredeti állapot szerinti lehet a helyreállítás. A 
kivitelezésnél a műszaki ellenőrnek kell jobban figyelnie. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Varga József képviselő: Ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
61/2018. (IX.25.)      h a t á r o z a t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete vis 
maior támogatásra pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz az alábbiak szerint:  
1. A káresemény megnevezése: Hegymagas, 2018. 
augusztus 14-i nagy mennyiségű esőzés.  
 
2. A káresemény helye: Hegymagas külterület 646, 974, 
960, 805, 928/1 és 022 helyrajzi számú utak. 
 
3. A káresemény forrásösszetétele:  

Megnevezés 2019. év % 
Saját forrás  1.084.952 10 
Biztosító kártérítése   
Egyéb forrás   
Vis maior támogatási igény 9.764.563 90 
Források összesen 10.849.515 100 

 
4. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 
összköltsége 10.849.515 Ft, melynek fedezetét az 
önkormányzat nem tudja biztosítani.  
 
5.A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a 
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 
Az alább felsorolt, károsodott utak az önkormányzat 
településüzemeltetési kötelező feladatának ellátását 
szolgálják: 

 
a) Külterület 646 hrsz.-ú út 
b) Külterület 974 hrsz.-ú út 
c) Külterület 960 hrsz.-ú út 
d) Külterület 805 hrsz.-ú út 
e) Külterület 928/1 hrsz.-ú út 
f) Külterület 022 hrsz-ú út 
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6. A káreseménnyel érintett utak Hegymagas Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő, forgalomképtelen 
vagyoni körbe tartozó ingatlanok.  
 
7. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az 
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 

A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a 
károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven 
keresztüli fenntartását, valamint a támogatás 
elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási 
szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg 
illetékes Igazgatósága felé. „ 

 
8. Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 
 
9. Hegymagas Község Önkormányzata vállalja a károsodott 
ingatlannak a költséghatékonyságát és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  
 
10. Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – 
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.  

 
11. A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó 
1.084.952 Ft, azaz egymillió-nyolcvannégyezer-
kilencszázötvenkettő forint összegben biztosítja Hegymagas 
Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetés terhére.  
 
12. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
2. Falugondnoki beszámoló a 2017. 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A falugondnok beszámolóját a képviselők kézhez kapták. 
Kéri a falugondnokot, amennyiben szükségesnek tartja, egészítse ki a beszámolóban leírtakat. 
 
Széll Józsefné falugondnok: Annyit fűz hozzá a beszámolójához, hogy a busz nem alkalmas 
mozgáskorlátozottak szállítására. Amennyiben erre vonatkozóan lesz pályázati kiírás 
mindenképpen be kell nyújtani egy új busz vásárlására az igényüket. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A környéken is ilyen buszok járnak. Tudomása szerint 
nincs pályázati kiírás, de amint lesz be fogják nyújtani a pályázatot. 
 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület. 
 



 4

Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
62/2018. (IX.25.)    h a t á r o z a t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
falugondnok 2017 évi beszámolóját elfogadta. 

 
 
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozás 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Javasolja, hogy a 
továbbiakban is támogassa a képviselő-testület a felsőoktatásban tanuló fiatalokat. 
 
A képviselők támogatták a polgármester javaslatát.  
 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
63/2018. (IX.25.)     h a t á r o z a t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2019. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó 
nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a 
beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé. 
 
Határidő: 2018. október 3. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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4. Vegyes ügyek 
 
Mentőállomás támogatási kérelme 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az Országos Mentőszolgálat megkereste az 
önkormányzatot, hogy a tapolcai mentőállomás részére szeretnének infúziós 
gyógyszeradagoló készüléket vásárolni, mely 870 ezer Ft. Ehhez kérnek támogatást. 
Javasolja, hogy 30.000 Ft összegben támogassák a készülék megvásárlását.  
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
64/2018. (IX.25.)    h a t á r o z a t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Országos Mentőszolgálat Alapítványt 30.000 Ft, azaz 
harmincezer forint összeggel támogatja. A támogatás célja a 
tapolcai mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök 
vásárlása. A támogatás forrása az általános tartalék. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 
támogatási szerződést aláírja. 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
 
 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakótelkek kimérésére javaslat 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Több telket is eladtak már, a tulajdonosok 
hozzákezdenének az építkezéshez. A telekhatárokat jelző karók nem mindenhol találhatók 
meg, a későbbi viták elkerülése végett javasolja a telek határok újbóli kitűzését. 
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
65/2018. (IX.25.)     h a t á r o z a t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok telekhatárait újra 
kiméreti. Megbízza a polgármestert, hogy a munka elvégzésére 
kérjen árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot adó 
vállalkozóval a megbízási szerződést kösse meg. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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A templom és a hivatal előtti járda burkolatjavítása 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A hivatal előtti járdaszakasz burkolására pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat. Tájékoztatást kaptak arról, hogy a pályázat nem nyert. Javasolja, 
hogy saját forrásból csináltassa meg az önkormányzat.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
66/2018. (IX.25.)     h a t á r o z a t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
hivatali épület és a templom előtti járdaszakasz burkolását saját 
forrásból valósítja meg. 
Megbízza a polgármestert, hogy a munkák elvégzésére kérjen 
árajánlatokat. 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Hoffman György János kérelme 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A júliusi ülésen a 011/30 hrsz-ú ingatlan vevőjeként 
Hoffman György Jánost jelölték ki. Most azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a 
feleségét is jelöljük ki az ingatlan vevőjeként. Javasolja, hogy a képviselő-testület a 46/2018. 
(VII.12.) Kt. határozatát módosítsa azzal, hogy Hoffman György János mellett Dr. Pinterits 
Zsuzsannát is jelölje ki a 011/30 hrsz-ú ingatlan vevőjeként. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
67/2018. (IX.25.)     h a t á r o z a t 
     

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
46/2018. (VII.12.) Kt. határozatát alábbiak szerint módosította: 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
43/2018.(VI.28.) Kt. határozatban foglalt feltételekkel a 
Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonában lévő 011/30 
hrsz-ú lakótelek vevőjéül Hoffman György János 8296 Hegyesd, 
Petőfi utca 55. és feleségét Dr. Pinterits Zsuzsanna 8315 
Gyenesdiás, Felső u. 2. szám alatti lakosokat jelöli ki. 
Amennyiben az adásvételi szerződés nem jön létre, a vevő 
kijelölő határozat 2018. október 31. napján hatályát veszti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződést aláírja. 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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Kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatár meghatározása  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A kormányhivataltól tájékoztatást kaptak arra 
vonatkozóan, hogy a 2019/2020. tanévben kötelező felvételt biztosító általános iskolaként a 
Szigligeti Általános Iskolát jelölték ki. Ehhez kérik a képviselő-testület egyetértését. A 
képviselők az előterjesztést megkapták, javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadják el.  
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
68/2018. (IX.25.)     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. 
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hátrányos helyzetű gyermek nincs. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály Hatósági Osztályának küldje meg. 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Pár dologról tájékoztatja a testületet. A kemence avatási 
ünnepség október 13-án lesz megtartva.  
 
A temetővel szomszédos ingatlantulajdonos részéről kérésként merült fel, hogy a közös 
telekhatárra zárt kerítést építsen az önkormányzat. Utána járt, kb 500 ezer forint költséggel 
járna, ha a meglévő sövényt kiszednék és zárt kerítést létesítenének. Javasolja, hogy 
keressenek megoldást, a következő ülésre várja a képviselők részéről a javaslatokat.  
 
Az államkincstár tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Tapolca – Szigliget kerékpárút 
építésére 132 millió forint rendelkezésre áll. A nyomvonal módosítással kapcsolatban még 
nincs döntés. 
 
Kozma-Bognár László képviselő: Javasolja, hogy alakítsanak ki új telkeket, amiket később 
tudnak értékesíteni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A következő évi feladatok kapcsán erről is fog dönteni a 
képviselő-testület. 
 
Javasolja, hogy a kultúrház előtti füves területet parkosítsák és nevezzék el Hamvas Béla 
emlékparknak, hiszen ő sokat írt a Szent György-hegyről, a borokról. Megérdemelné, hogy 
megemlékezzenek róla. 
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Varga József képviselő: Javasolja, hogy gondolkodjanak még másokon is, hogy ki az, akinek 
több és mélyebb kapcsolata volt a településsel. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a következő ülésen döntsenek erről, kéri a 
képviselők javaslatait az emlékpark elnevezésére vonatkozóan. 
 
Varga József képviselő: A rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatban kér tájékoztatást a 
polgármestertől. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A múlt héten tartották a lakossági fórumot, melyre 
sajnálatos módon a képviselők külön meghívót nem kaptak. A véleményezési szakaszban van 
a rendezési terv felülvizsgálata, a szakhatóságoktól folyamatosan érkeznek a vélemények. 
Amennyiben szükséges lesz, a szakhatóságok képviselőivel egyeztetik az eltérő 
véleményeket, ennek eredményéről a képviselő-testület tájékoztatást kap. Ezt követően 
küldhetik el a főépítészi záró véleményezésre a dokumentációt. 
 
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 


