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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. december 10-én 
11.15 órakor a zárt ülést követően 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 Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
2. Vegyes ügyek  
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
 
1. A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása  
 
Tóth János Zoltán polgármester: November 30. napjáig lehetett benyújtani a tűzifa 
támogatásra a kérelmeket, összesen 6 fő, 6 család nyújtotta a be a kérelmét. Támogatáskén 43 
m3 fa osztható szét a jogosultak között. Amennyiben minden családnak a maximálisan adható 
5 m3 tűzifát juttatják, marad még 13 m3 fa, melyet ki kellene osztani, különben vissza kell 
fizetni a támogatást. Javasolja, hogy emeljék fel a jogosultsági jövedelemhatárt és ismét írják 
ki a pályázatot.  
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Kiss Józsefné képviselő: Javasolja, hogy a rendeletben meghatározott jövedelem határt 
85.000 Ft-ra emeljék meg. 
 
Varga József képviselő: Egyetért a képviselő társával, hogy emeljék meg a jövedelem határt, 
de csak 80.000 Ft-ra. 
 
Kozma-Bognár László képviselő: Igazságtalannak tartja az alacsonyabb jövedelemmel 
rendelkezőkkel szemben az emelést, hiszen, akinek magasabb a jövedelme könnyebben meg 
tudja venni a tüzelőt.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a szociális tűzifa juttatás szabályairól 
szóló rendeletben az egy főre jutó havi jövedelem összegét 85.000 Ft-ra módosítsa a 
képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:  
 
9/2018. (XII.10.)    

r e n d e l e t 
a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 6/2018. (X.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Tóth János Zoltán polgármester szünetet rendel el a rendelet kihirdetésének idejére. 
 
 
A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 6/2018. (X.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 9/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelet kihirdetve 2018. 
december 10-én 11.30 órakor. 
 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a szociális tűzifa támogatásra vonatkozó 
kérelmek benyújtási határidejét 2018. december 14. napjában határozzák meg, illetve az eddig 
beérkezett kérelmekkel együtt tárgyalja a soron következő ülésen a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
105/2018. (XII.10.)    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmek benyújtási 
határidejét 2018. december 14. 12.00 óra határidőben állapítja 
meg. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a hirdetmény közzétételéről 
gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lutár Mária jegyző 
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2. Vegyes ügyek  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Felkéri Gyurka Miklósné alpolgármestert, hogy 
tájékoztassa a Múlt Jelen Jövő Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület ülésén 
elhangzottakról a képviselőket.  
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az egyesület tagsága 
hosszabb idő után ismét összejött, arról döntöttek, hogy az egyesület a továbbiakban is 
működni fog, és várja az önkormányzat megkeresését. 
 
Kultúrház előtti park elnevezése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. A Kultúrház előtti park 
nevével kapcsolatban még nem érkezett javaslat. Továbbra is javasolja a Hamvas Béla nevet. 
 
Varga József képviselő: Van másik javaslata, írásban is benyújtja a következő ülésre. 
 
Javasolja továbbá, hogy Gyurka Miklósné alpolgármester részére egy havi tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a képviselő-testület. Az 
alpolgármester nagyon sokat tesz a faluért, a faluközösség összetartásáért, minden községi, 
közösségi program szervezésében részt vesz. Köszönet ezért a munkáért, úgy gondolja, ezt az 
ő esetében is jutalom formájában is ki kell fejezni. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Érintettséget jelent be, kéri, hogy a képviselő-testület 
zárja ki a döntéshozatalból. 
 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
106/2018. (XII.10.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Gyurka 
Miklósné alpolgármestert az alpolgármester jutalmának 
megállapítása előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalból 
kizárja. 

 
Tóth János Zoltán polgármester javasolja, hogy Gyurka Miklósné alpolgármester részére egy 
havi tiszteletdíjának és költségtérítésnek megfelelő összegű, azaz 86.020 Ft jutalom 
megállapítását. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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107/2018. (XII.10.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gyurka 
Miklósné alpolgármester részére 86.020 Ft összegű jutalmat 
állapít meg. 
Megbízza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2018. december 20. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 11.40 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


