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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 5-én, 
16.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.) 
 
 
Jelen vannak: 

 
Tóth János Zoltán   polgármester 
Gyurka Miklósné  alpolgármester 
Kiss Józsefné    képviselő 
Varga József   képviselő 
Kozma-Bognár László  képviselő 

 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 
  

Lutár Mária    jegyző 
 
 
 
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. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 

biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 
rendelet véleményezése  

 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester   
 
2.  Telekigénylés 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
3.  Vegyes ügyek 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
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1. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 
biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 
rendelet véleményezése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa 2019. januári ülésén tárgyalta a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, 
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti 
alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést. Az 
előterjesztésben javasolt térítési díjakat a Társulási Tanács előzetesen elfogadta. 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
12/2019. (III.05.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban 
foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy a Társulás által fenntartott 
Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 
Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások 
előterjesztésben javasolt térítési díjait elfogadja. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a 
Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse. 
 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: 2019. március 10. 
 

2. Telekigénylés 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Amióta döntött a testület a telkek értékesítésének 
felfüggesztéséről két kérelem érkezett. Összesen 6 telek maradt, amit el lehetne adni, de korábban 
megegyeztek, hogy egy telket nem adnak el, megmarad az önkormányzatnak. Azt kéri a 
képviselőktől, hogy döntsék el, szeretnék-e újra értékesíteni telkeket, vagy még maradjon 
felfüggesztés alatt az eladásuk.  
 
Kiss Józsefné képviselő: Úgy gondolja, ha hegymagasi lakosok a kérelmezők adják el, ha nem, 
akkor továbbra is legyen felfüggesztve az ingatlanok értékesítése. 
 
Varga József képviselő: Egyetért, aki csak befektetés célból akar ingatlant vásárolni, ne adják el, 
csak akkor, ha hegymagasi lakosok a kérelmezők. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Szerinte nincs szükség a telkek eladására, tartsák meg a 
fiataloknak. Az önkormányzat anyagilag jó helyzetben van. 
 
A képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
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Tóth János Zoltán polgármester: Javasolta, hogy továbbra is maradjon felfüggesztve az 
önkormányzati lakótelkek értékesítése. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
13/2019. (III.05.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent 
György utcában lévő önkormányzati tulajdonú lakótelkek 
értékesítésének felfüggesztésére vonatkozó 70/2018. (X. 17.) Kt. 
határozatát nem módosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
 
 

3. Vegyes ügyek 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a helyi esélyegyenlőségi 
program tervezetét a hivatal egyik dolgozója készítette, amit a képviselők véleményezés 
céljából megkaptak. Átnézte ő is, és amit megbeszéltek azzal együtt lejavítva átadta a 
jegyzőnek. Amikor aktuális lesz, jóvá kell hagyni a testületnek.  
A Szent György Napok programjának szervezése elkezdődött, ismertette a tervezett 
programot. A bortúrával kapcsolatban annyi változás történik, hogy a részvételi díjat 10.000 
Ft-ra emelik, ebből a díjból a pincék 1000 Ft/fő összeget kapnak, melyből a költségeik 
várhatóan meg fognak térülni.  
 
 
3/1. Használt anyagok értékesítése 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Széchenyi u. 15. szám alatti ingatlan bontásából 
származó, még hasznosítható anyagok értékesítését javasolja. (Az értékesítendő anyagok 
listája a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A lebontott épületben tárolták a tűzoltó egyesület 
szivattyúját, ami nincs használható állapotban. Megkérdezte a tűzoltókat, van-e eszmei értéke, 
de azt válaszolták nincs. Nem olyan tárgy, amit a falu valamely közterületén el lehetne 
helyezni, ezért javasolja az értékesítését.  
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a listán szereplő bontási anyagokat és a 
tűzoltó szivattyút értékesítsék.  
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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14/2019. (III.05.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata képviselő-testülete a 
jegyzőkönyvhöz csatolt lista szerinti bontásból származó 
anyagokat és tűzoltó szivattyút értékesíti.  
Megbízza a polgármestert, hogy az értékesítés időpontjáról és 
helyéről a község lakosságát hirdetmény útján tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. március 11. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
3/2. Kertépítési terv a Kultúrház előtti téren 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A képviselők az előző ülésen felhatalmazták, hogy kérjen 
ajánlatot a Kultúrház előtti kis előkert parkosításának tervezésére. Egy kertészmérnöktől, 
Füzesi Krisztinától kapott árajánlatot a terv elkészítésére. Március 11-ig felméri, hogy mit 
lehet kihozni az előkertből, április 8-ai héten bemutatja az elkészített tervet, amin 
módosíthatnak. A módosítás után április 15-ei héten újra bemutatja a tervet, amit az elfogás 
után lezár. Ez összesen 170.000 Ft-ba kerülne.  
 
Tóth János Zoltán polgármester javasolta, hogy Füzesi Krisztina árajánlatát fogadja el a 
testület. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2019. (III.05.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Kultúrház előkertjének megtervezésével a benyújtott 
árajánlatnak megfelelően 170.000 Ft, azaz Százhetvenezer forint 
összegben megbízza Füzesi Krisztina tájépítész mérnököt. 
 
A tervkészítés költségét a kultúrház dologi kiadásaira tervezett 
előirányzat biztosítja.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a terv 
elkészítést rendelje meg. 
 
Határidő: 2019. március 20. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Kiss Józsefné képviselő: Szeretné megtudni, hogy az idei költségvetésbe be van-e tervezve 
az új utca a közvilágításával kapcsolatos tervek elkészítésének és a közvilágítási lámpák 
felszerelésének költsége.  
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Tóth János Zoltán polgármester: Nem kell megterveztetni, mert a csatlakozási pontok, 
lekötések megvannak. A lámpatestekre árajánlatot kért az Elektro Csali Kft-től, az 
ügyvezetőtől ígérete van arra, hogy a közeljövőben megkapják az árajánlatot.  
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: A tavalyi évben volt kint egy tájékoztató a tűzgyújtással 
kapcsolatosan. Javasolja, hogy az idei évben is kerüljön ki a hirdetőtáblákra, illetve a honlapra 
is. 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 16.40 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
   polgármester               jegyző 
 


