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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. április 10-én, 
15.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.) 
 
Jelen vannak: 

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

 
Távolmaradását bejelentette:  

Kiss Józsefné    képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: 
 Lutár Mária    jegyző 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait és jegyzőnőt. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
Kozma-Bognár László javasolja, hogy a vegyes ügyeken belül tárgyalják meg a lakótelek 
vásárlásra érkezett kérelmet. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet 

módosítása   
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester   
2.  Vagyonrendelet felülvizsgálata 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
3.  Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű hálózathoz történő 

utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
4. A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
5.  Hegymagas Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
6.  Vegyes ügyek 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
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1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: 2018. őszén helyszíni szemlét tartott a Tapolcai Járási 
Hivatal a temető fenntartása és üzemeltetése ügyében. Az ellenőrzés során megállapították, 
hogy egy kisebb elírás van a rendeletben, miszerint Hegymagas 104 hrsz alatt található a 
temető, de az ingatlan-nyilvántartás szerint Hegymagas 2 hrsz alatt található. 
 
Tóth János Zoltán polgármester javasolta, hogy előterjesztés szerinti rendeletet fogadja el a 
testület. 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta: 
 
 
4/2019. (IV. 24.)  

r e n d e l e t   
 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2014.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 
2. Vagyonrendelet felülvizsgálata  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A felülvizsgálat azért volt szükséges, mert történtek 
változások. Vannak ingatlanok, amiket törölni kell, mint az értékesített lakótelkek és vannak 
pontatlanságok, telek összevonások, amiket javítani kell, illetve fel kell tüntetni a rendelet 
mellékletében.  
 
Tóth János Zoltán polgármester javasolta, hogy előterjesztés szerinti rendeletet fogadja el a 
testület. 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta: 
 
 
5/2019. (IV. 24.)  

r e n d e l e t   
 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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3. Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű hálózathoz történő 
utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A külterületi ingatlanokon az ingatlantulajdonosok által 
létrehozott építőközösségek 1994 és 2002 évek között nyolc helyen építették ki a 
vízhálózatot, melyet a beruházás befejezését követően önkormányzati tulajdonba adtak azzal a 
feltétellel, hogy a hálózatra utólagosan csak akkor lehet csatlakozni, ha az építőközösség által 
megállapított hozzájárulást az önkormányzatnak megfizetik. Egy egységes, közösen 
fenntartott hálózatról van szó, ezért teljesen indokolatlan a különböző összegű hozzájárulás 
megállapítása. Javasolja, hogy egységesen 300.000 Ft összegben határozza meg a képviselő-
testület a hozzájárulás összegét. 
 
Kozma-Bognár László képviselő: A hálózat el fogja bírni azt, hogy még négyen-öten 
rákötnek a rendszerre? Ha valaki belterületen kéri a rákötést? 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Igen, minden esetben kikéri az önkormányzat a 
Bakonykarszt Zrt. álláspontját. A szakmai véleményük alapján történik az engedélyezés. Ez a 
rendelet csak külterületre szól, belterületen nem kell fizetni. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzott el.  
 
Tóth János Zoltán polgármester javasolta, hogy előterjesztés szerinti rendeletet fogadja el a 
testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta: 
 
6/2019. (IV. 24.)  

r e n d e l e t   
 
Hegymagas Község Önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás 
engedélyezésének feltételeiről 

 
 
4. A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést megkapta mindenki. Az 
anyakönyvvezető részére megállapított díj mértéke nem változott, jelenleg is a 2013 évben 
meghatározott díjra 5.000 – 7.000 forintra jogosult az anyakönyvvezető. A környező 
településeken 10.000 – 15.000, illetve 20.000 – 25.000 Ft összegben állapították meg az 
anyakönyvvezető díját. Javasolja, hogy az anyakönyvvezető díját munkaidőn kívül a hivatalos 
házasságkötő teremben 10.000 Ft-ban, külső helyszínen 15.000 Ft-ban határozzák meg.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
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A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta: 
 
7/2019. (IV. 24.)  

r e n d e l e t   
 
a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, 
valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékéről szóló 7/2016. (VIII.24.) rendelet 
módosításáról 

 
 
 
5. Hegymagas Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Egy nagyon jól kidolgozott, elkészített anyagot kapott a 
testület. A Helyi Egyenlőségi Program elkészítése vált szükségessé 2019-2024 időszakra, 
mely program elkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk az egyenlő bánásmód, az 
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményeinek érvényesülését segítő 
intézkedésekre. Elfogadásra javasolja az elkészített programot. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
Tóth János Zoltán polgármester javasolta, hogy előterjesztés szerinti határozatot fogadja el a 
testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
16/2019. (IV.10.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján az 
előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal 
Hegymagas Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2019-
2024 időszakra vonatkozóan elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására, 
továbbá megbízza, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé, 
valamint küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János polgármester 
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6. Vegyes ügyek 
 
6/1. Házhely vásárlási kérelem 
(Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Ismerteti a kérelmet. Mint ismeretes a képviselők előtt, a 
házhely értékesítést felfüggesztették, abban állapodtak meg, hogy csak helyi lakosoknak 
értékesítenek lakótelket. A kérelmet nem volt módjukban alaposabban áttekintetni, a döntést 
előkészíteni. Javasolja, hogy a következő ülésen tárgyalja meg a testület a benyújtott 
kérelmet.  
 
Varga József képviselő: Hozott egy döntést a testület, miszerint nem adnak el lakótelkeket. 
Nem csinálhatja meg a testület azt, hogy egy hegymagasi lakosnak ad telket, akinek meg egy 
éve beérkezett a kérelme neki meg nem. Vagy adnak mindenkinek vagy senkinek. Más 
megoldás nincs.  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A testület dönti el, hogy kinek adja el a lakótelkeket. A 
feltételek módosításával tudják a hegymagasi lakosokat előnyben részesíteni. Fel kell oldani 
azt a határozatot, mit hozott a testület, amelyben határozatlan időre felfüggesztette az eladást. 
Ismételten javasolja, hogy a következő ülésen tárgyalja meg a testület a benyújtott kérelmet.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 
 
 
6/2. Tájékoztató  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Szent György-hegyi napok április 24-28. között kerül 
megrendezésre. Az eseményre készülnek, az eddigi hagyományoknak megfelelően kerül 
megrendezésre. A borutak bejárása egységesen 10.000 Ft részvételi díjjal lehetséges. Ez 
részben visszafogja a jelentkezőket, az elmúlt években kezelhetetlen nagy tömeg gyűlt össze.  
A Szigligeti utca mindkét oldalán kiássák az árkot, a föld a temető fölött lesz elhelyezve.  
A játszótér rendbetételét elkezdték, a hinta alá elkészítették a homokágyat, feltöltötték 
kaviccsal.  
Az elszármazottak találkozója június 15-én lesz, Kovácsné Magdi lett felkérve a 
megszervezésére. 
A Szent György-hegy hajnalig június 1-én lesz. A szervezők hozzáfordultak, egyrészt 
tájékoztatták a rendezvényről, másrészt pedig hozzájárulást kértek a megrendezéshez. Anyagi 
hozzájárulást nem ad az önkormányzat, de az elvi hozzájárulásukat adják, mindenben 
segítséget nyújtanak.  
 
Csák Enikő a Szigligeti Általános Iskola tanítója, táborvezető azzal a kéréssel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy a júliusi táborba való eljutáshoz biztosítsa a gyerekeknek a 
falugondnoki buszt. Természetesen az iskola rendelkezésére bocsátják a falubuszt. Erről 
határozatot nem kell hozni, tájékoztatta a képviselőket.  
 
Varga József képviselő: Javasolja, hogy a kovácsműhelynél lévő pad legyen lefestve, legyen 
rendbe rakva. Egy kis autó murvát kellene a sáros rész elfedésére odavitetni. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az nem önkormányzati terület, nem csináltathat ott 
semmit az önkormányzat. 
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 16.15 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
   polgármester               jegyző 
 


