Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 12-én,
16.00 órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán
Gyurka Miklósné
Kiss Józsefné
Varga József
Kozma-Bognár László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária

jegyző

Érdeklődők: 2 fő
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait és jegyzőnőt. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

Hegymagas Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

2.

A 2019. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

3.

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2018. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

4.

Vegyes ügyek
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester
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1. Hegymagas Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Korábban javasolta, hogy akinek kérdése, javaslata van a
költségvetéssel kapcsolatban írja le, gyűjtse össze. Január 16-án összeült a képviselő-testület,
az addig felmerülő témákat átbeszélték, majd azokat átadta a költségvetés előkészítőjének.
Ismét egy alapos, jól kidolgozott tervezetet kapott a testület.
A polgármester kéri, hogy akinek a költségvetéssel kapcsolatban hozzászólása, javaslata van,
jelezze.
Kiss Józsefné képviselő: A bevételek között nem szerepel előirányzat a Bakonykarszt Zrt.
bérleti díj címen, mi ennek az oka. A kiszámlázott Áfa a lakótelkek Áfája? A helyi iparűzési
adóbevétele a településnek nagyon jó, a 2019 évi előirányzat kicsit alultervezett véleménye
szerint. A Széchenyi utca 15. szám alatti ingatlan nyílászáró csere a jelenleg a védőnő által
lakott lakás nyílászáróinak cseréje?
Tóth János Zoltán polgármester: A Széchenyi u. 15. szám alatt épülő raktár épület
nyílászárói vannak külön tételként feltűntetve. A benyújtott árajánlatban nem szerepel a
nyílászáró csere (garázsajtó és ablak), ezért kellett kiegészíteni az épület felújításra szánt
összeget.
Lutár Mária jegyző: A Bakonykarszt az Önkormányzat megbízása alapján jogszabályi
előírásoknak megfelelően végzi a víziközmű vagyon értékelését. A megbízással egyidejűleg
úgy nyilatkozott a képviselő-testület, hogy a költségeket a Bakonykarszt a bérleti díj terhére
számolja el. Az elszámolás még nem történt meg, ezért nem terveztek bérleti díj bevételt.
A kiszámlázott Áfa a telkek vételárában elszámolt Áfa.
A helyi iparűzési adóbevétel összege valóban nagyon szépen alakult az elmúlt évben, ez
azonban nem jelenti azt, hogy automatikusan teljesülni fog a következő években is.
Nagysága a vállalkozások által elért bevételektől függ.
Kiss Józsefné képviselő: Véleménye szerint a Széchenyi u. 17. szám alatti lakás
nyílászáróinak cseréje is indokolt lenne.
Tavaly döntöttek arról, hogy a kultúrház átépítésére tervet készíttetnek, erre előirányzatot is
terveztek. Ez nem lett teljesítve vagy folyamatban van?
Tóth János Zoltán polgármester: Egyelőre nincs folyamatban. A továbbépítésre vonatkozó
tervek készítése nincs folyamatban. Látványtervek készültek, de azért nem fizetett az
önkormányzat.
Kiss Józsefné képviselő: A postánál az áram és a gázdíj nagyon megemelkedett. 6.000 Ft lett
betervezve és majdnem 38.000 Ft lett teljesítve. Szerinte a kábeltévé miatt lehet, javasolja,
hogy nézzenek utána mitől ilyen magas a díj.
Tóth János Zoltán polgármester: A konyha fűtése a volt posta helyiségre van rákötve, a téli
időszakban be van kapcsolva a fűtés, hogy ne fagyjon el.
Varga József képviselő: A zöldterületgondozó és a falugondnok fizetése közötti különbséget
el kellene törölni. Szerinte a zöldterületgondozó legalább annyit dolgozik a faluért, és van
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jelen a faluban, mint a falugondnok. Mindig olyan dolgozó van vele, aki gyakorlatilag semmit
nem ér. Javasolja, hogy egyforma összegű legyen a fizetésük.
A másik dolog, amit szeretne megemlíteni, hogy korábban volt már arról szó, hogy
Hegymagas történetéről könyv készül, a költségvetésben látja, hogy már 125.000 Ft ki lett
fizetve. Nem tud arról, hogy döntöttek volna erről.
Tóth János Zoltán polgármester: Szerinte az elírás lehet, mert nem szavaztak róla, és nem
is történt kifizetés. Még csak most kötöttek szerződést, és 200.000 Ft összegben állapodtak
meg a könyv készítőjével.
Varga József képviselő: 600 ezer forint be volt tervezve, akkor ez azt jelenti, hogy 400 e Ftért nyomtatunk könyveket?
Tóth János Zoltán polgármester: 600 ezer forint az egész könyvre vonatkozik, ebből 200 e
Ft Hangodi László költsége, 400 ezer forint a nyomdaköltség.
Varga József képviselő: A sportöltözőt használja valaki? A gázdíjra 100 ezer Ft a teljesítés.
Kozma Bognár László képviselő: Nem használja senki.
Lutár Mária jegyző: A fenntartási díjat (víz, csatorna, áram, gáz) akkor is kell havonta
fizetni, ha nincs fogyasztás.
Varga József képviselő: A kemencéről szeretne kérdezni. 788.000 Ft volt az előirányzat, és a
teljesített pedig 2.340 e Ft. A kemence fölé épített tető költsége ebben az összegben szerepel?
A rendezési tervnél 4.000 e Ft volt az előirányzat, kifizettünk 1.240 e Ft-ot, elő van irányozva
3 millió forint. Ez azt jelenti, hogy ennyivel többe kerül?
Tóth János Zoltán polgármester: A koncepció elkészült, azt a tervező mással készítette,
annak a kifizetése megtörtént. A pontos összegre nem emlékszik. A továbbiakat kell a terv
készítőjének kifizetni. Elkészül a munkával, leadja a számláját, átnézik, és azt követően
fizetik ki. Szerződés készült, az alapján fizetnek.
Varga József képviselő: A pluszt nekik kell fizetni.
Lutár Mária jegyző: Nincs plusz. Voltak költségek, például meg kellett venni az
alaptérképet, más kiadások is voltak, melyet a szerződés szerint az önkormányzat fizet.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy mi lett kifizetve és mennyi
volt a tervezet, a 2018 évi teljesítési adatok tájékoztató jelleggel szerepelnek az
előterjesztésben. A 2018 évi kiadásokról és bevételekről a zárszámadás keretében részletesen
be fognak számolni. A 2019 évre tervezett előirányzatokat vitassák meg.
Varga József képviselő: A kerítésnél 2 millió Ft van betervezve. Ez mi alapján lett
meghatározva? Adott valaki árajánlatot, vagy csak megbecsülte valaki?
Tóth János Zoltán polgármester: Az egyeztető megbeszélésen ezeket mind átbeszélték,
akkor Varga József nem volt jelen. Ez nem egy konkrét szám, ez egy becsült összeg, ennyiből
talán ki lehet hozni. Erre a célra félre van téve 2 millió forint, az is lehet, hogy megmarad.
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Varga József képviselő: Már csak a szociális tűzifa juttatással kapcsolatban lenne
hozzászólása. Nem érti, miért kerül ennyibe, sokkal olcsóbban is ki lehet hozni ezt a
támogatást.
Tóth János Zoltán polgármester: Ugyan az a helyzet, mint a rendezési tervnél. Az államtól
megkapják a pénzt, bevételezik és utána helyezik kiadásba. Ebben a saját pénz
köbméterenként 1.000 Ft + a fuvar. Ha nem pályáznak, akkor a többi pénzt is a saját
költségvetésből kell fizetni.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Véleménye szerint a Kultúrházban a hangtechnikai
eszközök nagyon rosszak. Muszáj lenne korszerűbb felszerelést beszerezni. A felszerelés
bérlése 130.000 Ft/alkalom.
Varga József képviselő: A képviselő-testület elutasította az eszközök megvásárlását.
Felesleges 900.000 Ft összegben vásárolni, a fellépők, akik jönnek, hozzák magukkal a saját
hangtechnikai felszerelésüket.
Tóth János Zoltán polgármester: Felkér egy szakembert, hogy mi az a minimális eszköz,
amit be kellene szerezni ahhoz, hogy jól működjön a hangtechnika.
Nem fogadja el, hogy egyforma fizetése legyen a falugondnoknak és a zöldterület
gondozónak. A törvény előírja, hogy mennyi a falugondnok munkabére. A
zöldterületgondozónak, Czanka Ferencnek amióta polgármester kétszer már emeltek a
munkabérén. Esetében is megvan a feltétele, hogy mennyi lehet a bére, de idén is meg lett
emelve.
A képviselők részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tóth János Zoltán
polgármester javasolta, hogy előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a testület.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
7/2019. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettsége a 2018 évet követő három évre nincs.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Tóth János Zoltán polgármester javasolta, hogy előterjesztés szerinti rendeletet tervezetet
fogadja el a testület.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta:
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3/2019. (II. 20.)
rendelet
a 2019. évi költségvetéséről

2. A 2019. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Törvény írja elő,
hogy a helyi önkormányzat a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet
köteles készíteni az adott évre. Az önkormányzat a költségvetés szerint nem tervez olyan
beruházást, beszerzés, ami közbeszerzés köteles, ezért a tervet nem kell készíteni.
Javasolta, hogy előterjesztés szerinti határozatot fogadja el a testület.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
8/2019. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)
bekezdésére hivatkozva 2019. évre összesített közbeszerzési
tervet nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzésre igény merülne fel, úgy a
közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2018. évi tevékenységéről beszámoló
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést megkapta mindenki. A társulási
megállapodás rögzíti, hogy az elnök évente egy alkalommal beszámol a társulás
tevékenységéről a tagönkormányzatoknak. A beszámolót mindenki megkapta.
A beszámolóval kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik
el.
Tóth János Zoltán polgármester javasolta, hogy előterjesztés szerinti határozatot fogadja el a
testület.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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9/2019. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Elnökét a
határozat kivonat megküldésével értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

4. Vegyes ügyek
4/1. Emlékoszlop állítása
Tóth János Zoltán polgármester: Varga József képviselő javaslata alapján esett szó Simon
József tanító munkásságának elismeréséül posztumusz díszpolgári kitüntetés
adományozásáról. A helyi rendelet tartalmazza a kitüntetésre vonatkozó szabályokat, az
alapján kell eljárnia a testületnek.
Ezzel egyidejűleg javasolja, hogy a helyi szőlős gazdák emlékére emlékoszlopot helyezzenek
el a kultúrház udvarán, amelyet lehetne bővíteni és alkalmanként koszorúzásra is sor
kerülhetne.
Lutár Mária jegyző: A díszpolgári cím adományozására érkezett javaslatokat zárt ülésen kell
megtárgyalni. Minden évben egyszer lehet beterjeszteni a képviselő-testület elé, és egyszerre
kell megtárgyalni a jelöltekre vonatkozó javaslatot. A benyújtási határidő minden év május
31. napja.
Tóth János Zoltán polgármester: Megköszönte a tájékoztatást erre vonatkozóan. A
képviselő-testület a díszpolgári címre vonatkozó személyek megválasztását később tárgyalja
meg.
Varga József képviselő: Véleménye szerint a Lengyel Kápolna mellé kellene helyezni az
emlékoszlopot, arra sokkal több ember fordul meg, mint a faluban.
Tóth János Zoltán polgármester: Nagyon fontosnak tartja, hogy maga a község
kapcsolódjon a hegyhez. Főleg azért, mert már kevés a helyi gazda, akinek szőlője van.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, a helyi szőlős gazdák emlékére a Kultúrház udvarán állítson
fel az Önkormányzat bazalt emlékoszlopot.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 3 nem és 1 tartózkodással nem fogadta el és az alábbi
határozatot hozta:
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10/2019. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szőlős gazdák emlékére a Kultúrház udvarán bazalt emlékoszlop
állítására vonatkozó javaslatot nem fogadta el.

4/2. Helyi Választási Bizottsági póttag megválasztása
Lutár Mária jegyző: A Helyi választási bizottsági tagok közül egy póttag lemondott, ezért
helyére új póttagot kell választani. Javasolja, hogy a képviselő-testület Burucs Tamást
válassza meg póttagnak.
Tóth János Zoltán polgármester javasolta, hogy Burucs Tamást válassza meg a képviselőtestület a Helyi Választási Bizottság póttagjának.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
11/2019. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási
Bizottság póttagjává Takács Attiláné helyett Burucs Tamást
választja meg.
A változást követően a Helyi Választási Bizottság tagjai:
Széll Ferenc tag,
Tóthné Stefán Edit tag,
Énekesné György Zsuzsanna tag,
Kajdi Lászlóné tag,
Nagy Zoltánné tag,
Burucs Tamás póttag,
Széll Ilona póttag.

4/3. Hegymagas 73/2 hrsz-ú út kitisztítására vonatkozó kérelem
Lutár Mária jegyző: Merse József hegymagasi lakos nyújtott be kérelmet út tisztítására.
A Széchenyi utca és az új telkek mögött megy egy út, azt szeretné rendbe hozni, illetve újra
járhatóvá tenni. Sokan arról az útról szeretnék megközelíteni az ingatlanukat, de nem tudják,
ezért javasolta az út kitisztítását.
Tóth János Zoltán polgármester: A kérelmet tudomásul vették, az önkormányzat segíteni
fogja a kérelmezőt az út kitisztításában, hogy újra járható legyen.
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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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