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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. október 17-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 
 
 
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 fogadják A Képviselő-
testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1.  A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

(Lesencetomaj Község kilépése) 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
3.  Árajánlatok elfogadása 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
4. Vegyes ügyek 
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1. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Augusztusban döntött arról a testület, hogy igényel 
szociális tűzifát. Az önkormányzat tájékoztatást kapott arról, hogy 30 m3 tűzifa vásárlásához 
kap támogatás. A támogatás feltételeit az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni, az 
erre vonatkozó előterjesztést és rendelet tervezetet a képviselők kézhez kapták. A 
jövedelemhatárokat az elmúlt évben meghatározottak szerint javasolják meghatározni. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
A polgármester javasolja, hogy rendelet tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet hozta:  
 
6/2018. (X. 29.) 

r e n d e l e t 
 
a szociális tűzifa juttatás szabályairól 

 
 
2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Sajnálja, és nem érti, hogy miért alakult így, de 
Lesencetomaj község kilépett az önkormányzati társulásból.  
 
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:  
 
69/2018. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Lesencetomaj Községnek a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulásból 2018. december 31. napjával történő kilépését 
tudomásul veszi. A kilépéssel kapcsolatban a Társulási 
Megállapodás és annak 1. melléklete módosítására vonatkozó 
javaslatot a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítását 
elfogadó képviselő-testületi határozatot küldje meg a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás elnökének további intézkedés 
végett. 
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Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Társulási 
Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá. 
Határidő: 2018. november 1. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
3. Vegyes ügyek 
 
Árajánlatok elfogadása 
 
1. Önkormányzati tulajdonú lakótelkek értékesítésének felfüggesztése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Szent György utcában lévő önkormányzati 
lakótelkekből az utóbbi években szép számmal értékesítettek, még 5 telkük van. Javasolja, 
hogy átmenetileg függesszék fel a telkek értékesítését. Az önkormányzat jelenleg jó anyagi 
helyzetben van, a telkek egyfajta tartalékot jelentenek a jövőre nézve. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület döntsön arról, hogy egy ideig nem adnak el több területet.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
70/2018. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent 
György utcában lévő, önkormányzati lakótelkek értékesítését 
határozatlan időre felfüggeszti.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Széchenyi utca 15. szám alatti gazdasági épület építésére árajánlat bekérése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Széchenyi utca 15. szám alatti gazdasági épület 
építésére Samu Géza beadta az árajánlatát. Összesítette az ajánlatot, így összesen 8.788.788 
Ft, ebből a munkadíj 2.718.000 Ft. Az a sajnálatos dolog történt, hogy a Samu Géza 
lebetegedett, ezért nem tudja vállalni az épület megépítését. Kivitelezőt nagyon nehéz találni. 
Sok helyen érdeklődött, egy személy vállalná el a munkát, viszont a munkadíja kb. 1.000.000 
Ft-tal több lenne, mert nem áfamentes a vállalkozó. Javasolja, hogy kérjenek be árajánlatokat 
a gazdasági épület megépítésére.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
71/2018. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas, Széchenyi utca 15. szám alatti gazdasági épület 
megépítésére árajánlatokat kér be. 
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Megbízza a polgármestert, hogy legalább három árajánlatot 
kérjen be. 
Határidő: 2018. november 15. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Tóth János Zoltán polgármester: A Fenyősi utcában lévő árok burkolása elkészült. A 
kistelepülések fejlesztési támogatása címen kiírt pályázatból sikerült megvalósítani. A kiviteli 
munkák végzése közben – a műszaki ellenőrrel közösen – arra a megállapításra jutottak, hogy 
célszerű lenne még tovább vinni a burkolást, mint azt eredetileg tervezték. Ennek a 12 
folyóméternek a többletköltsége 134.112 Ft, melyet a költségvetésbe tervezett előirányzat 
terhére tud az önkormányzat kifizetni.  
Javasolja, hogy Képviselő-testület a 2018 évi költségvetésbe tervezett előirányzat terhére 
biztosítsa az összeg kifizetését. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
72/2018. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas, Fenyősi utca árok burkolása közben keletkezett 
134.112 Ft-os többletmunkadíjat a költségvetésbe tervezett 
előirányzat terhére biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a munka megrendeléséről 
gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
 

Tóth János Zoltán polgármester: A hivatal előtti tér, a buszmegállótól a Széchenyi utcáig a 
járda térkövezésére – 160 m2-ről van szó – kért árajánlatot. A kapott ajánlatok összege 
tartalmazza az aszfalt burkolat felbontást, elszállítást és a burkolás költségeit. Az egyik ajánlat 
összesen áfával együtt 2.068.449 Ft, a másik ajánlat 2.428.240 Ft lenne, ha az olcsóbbat 
választja a testület, kb. 300.000 Ft-ot lehetne spórolni. A Kultúrház bejáróját is meg kell 
csináltatni, illetve a sportöltözőhöz vezető járdát is. Javasolja, hogy kérjenek be árajánlatokat 
a munka elvégzésére. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
73/2018. (X.17.)   h a t á r o z a t 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
hivatal előtti tér, a buszmegállótól a Széchenyi utcáig a járda 
térkövezése munkák elvégzésére árajánlatokat kér be.  
Megbízza a polgármestert, hogy legalább három árajánlatot 
kérjen be. 
Határidő: 2018. november 15. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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Tóth János Zoltán polgármester: A Szent György utcai lakótelkek kitűzésére megkérte az 
árajánlatokat. Két ajánlat érkezett, az egyik VIZAGEO Bt. 351.000 Ft összegben, másik 
GEOPROX Bt. 395.000 Ft összegben érkezett. Javasolja, hogy a VIZAGEO Bt. árajánlatát 
fogadja el a testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
74/2018. (X. 17.)    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízza a VIZAGEO Bt.-t a Szent György utcai lakótelkek 
kitűzésével az árajánlatban szereplő 351.000 Ft összegben. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megbízási 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Tóth János Zoltán polgármester: A programok lebonyolítása során többször okozott gondot 
a kultúrházban a hangosító berendezés. Árajánlatot kértek, 1.427.400 Ft összegű ajánlatot 
kaptak. Átnézték, hogy mi az, ami ténylegesen kell és mi az, ami elhagyható, így 900.000 Ft 
összeg lenne, amiből meg lehet oldani azt, hogy egy jól működő, jó hangosítás legyen a 
kultúrházban. Javasolja, hogy a következő ülésen tárgyaljanak erről a kérdésről. 
 
A Tarányi pince tulajdonosa tájékoztatta, hogy a jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő 
területen lévő támfal javítását elvégzik. Ezzel kapcsolatban döntési kötelezettségük nincs. 
 
A falugondnoki szolgálat ellenőrzése megtörtént, alapvetően a szolgálat működése rendben 
van.  
 
A Balatoni Szövetségnek volt egy megbeszélése, ahol ott volt a Kerékpárosok Országos 
Szövetségének az elnöke is. Tájékoztatást kaptak a kerékpárút új nyomvonaláról, Tapolca -
Kisapáti (Paptelep) – Raposka – Hegymagas – Szigliget nyomvonalon lenne kialakítva a 
kerékpárút. 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 17.00 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


