Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 9-én, 17.00
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

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 Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2014.(XII.5.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

2.

Páduai Szent Antal Plébánia Hivatal támogatási kérelme
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

3.

Kisapáti út felújítására érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

4.

Vegyes ügyek

1. Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2014.(XII.5.) önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet mindenki
megkapta. Apróbb dolgok kerültek módosításba, a törvényességi felhívás alapján.
A polgármester javasolja, hogy a szervezeti és a működési szabályzat módosítására vonatkozó
rendelet tervezetet a képviselő-testület fogadja el.
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Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
11/2019. (VII. 15.)
rendelet
Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2. Páduai Szent Antal Plébánia Hivatal támogatási kérelme
(A kérelem a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előző ülésen beszéltek már róla, hogy a helyi
templomban egy komolyabb felújítás zajlik. A rendelkezésre álló összeg nem lesz elegendő a
felújítási munkálatok fedezésére, ezért kérte a plébános a képviselő-testület anyagi
támogatását.
A polgármester javasolja, hogy 500.000 Ft összegben támogassa a képviselő-testület a
templom felújítását.
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
A képviselők a támogatással és annak összegével egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
35/2019. (VII.09.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Páduai Szent Antal Plébánia Hivatal támogatási kérelmének
helyt ad. A hegymagasi templom felújítási költségeihez 500.000
Ft összegű támogatást állapít meg.
A támogatást a tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2019. július 20.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
3. Kisapáti út felújítására érkezett árajánlatok elbírálása
(Az árajánlat a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: A Kisapáti út felújításáról is beszéltek az előző testületi
ülésen. A teljes út, amit szőnyegezni kell kb. 600 m2. A fennmaradó útszakaszt elegendő
lenne kátyúzással javítani, ennek megfelelően lettek bekérve az árajánlatok is. Ismerteti a
beérkezett árajánlatokat. A Nonsoproad Kft. 2.286.000 Ft + kátyúzás, a Small-út-ép. Kft.
3.000.375 Ft + kátyúzás, Bauman Construct Kft. 2.857.200 Ft +kátyúzás, TUBI-HANi Kft.
2.667.000 Ft + kátyúzás díjért vállalná. Ezek minden ajánlattevő esetében bruttó összegek.

2

A polgármester javasolja, hogy a legalacsonyabb összegű Nonsoproad Kft. által adott
árajánlatot fogadja el a képviselő-testület.
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
36/2019. (VII.09.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Kisapáti út aszfaltozási munkáival, illetve a kátyúzási
munkákkal a Nonsoproad Kft. bízza meg, az árajánlat szerinti
bruttó 2.286.000 Ft + kátyúzási díj összegben.
A költségeket a 2019 évi költségvetésben felújításra tervezett
előirányzat terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

4. Vegyes ügyek
4/1. Tapolca-Szigliget Kerékpárút Konzorcium
Tóth János Zoltán polgármester: Tapolca-Szigliget Kerékpárút Konzorcium konzorciumi
ülésén a konzorcium tagjai Raposka Község Önkormányzata tag konzorciumi vezetői tisztéről
történő lemondását elfogadták és a konzorcium vezetőjévé Szigliget Község Önkormányzata
tagot választották meg. A változással kapcsolatban a tagok egyidejűleg elfogadták a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítását is. Az együttműködési
megállapodás módosítását a testületnek meg kell erősíteni, és fel kell hatalmazni a
polgármestert annak aláírására. A vezető tisztséget Balassa Balázs Szigliget község
polgármestere veszi át, az adminisztrációs feladatokat a Szigligeti Közös Önkormányzati
Hivatal fogja ellátni.
A polgármester javasolja, hogy a Tapolca-Szigliget Kerékpárút Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás 1. számú módosítását támogassa a képviselő-testület.
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
37/2019. (VII.09.) Kt.
határozat
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítására létrejött
konzorcium tagja egyetért a jegyzőkönyvhöz csatolt
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú
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módosításában foglaltakkal és annak átvezetésével a „Tapolca –
Szigliget kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE12016-00009
azonosító
számú
projekt
Támogatási
Szerződésében.
Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás 1. számú módosításának valamint a „Tapolca –
Szigliget kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE12016-00009 azonosító számú projekt Támogatási Szerződés
módosításának aláírására.
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Raposka – Hegymagas – Szigliget –
Tapolca települések önkormányzatai részvételével létrehozott
konzorcium által a „Tapolca – Szigliget kerékpárút
megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító
számú projekt megvalósítására elnyert 411.014.037 Ft összegű
támogatás költségvetése a költségsorok átcsoportosításával
Hegymagas község vonatkozásában bruttó 127.517.346 Ft
összegre módosuljon.
Megbízza a polgármestert, hogy a módosítás 2019. évi
költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon, a
rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal
2. pont vonatkozásában 2019. szeptember 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
4/2. Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2019. (V.22.) Kt.
határozatának kiegészítése
Tóth János Zoltán polgármester: A Képviselő-testület 29/2019. (V. 22.) Kt. számú
határozatával a 011/35 hrsz-u lakótelek vevőjeként Ferenczi Illés és Kozma Bognár Brigitta
hegymagasi lakosokat jelölte ki. A képviselő-testület a lakótelkek értékesítési feltételeinek
meghatározásakor úgy döntött, hogy a hegymagasi lakos telekvásárlók részére 10 %
kedvezményt biztosít a vételárból. A határozat ezt a kedvezményt nem tartalmazza, ezért
javasolja, a határozat kiegészítését azzal, hogy a képviselő-testület a vételárból 10 %
kedvezményt biztosít.
Kozma-Bognár László képviselő személyes érintettséget jelentett be.
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy Kozma-Bognár László képviselőt zárják
ki a döntéshozatalból.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
38/2019. (VII.09.) Kt.
határozat
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Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással KozmaBognár László képviselőt a 29/2019.(V.22.) Kt. határozat
kiegészítésével kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.

A polgármester javasolja, hogy 29/2019.(V.22.) Kt. határozatot egészítse ki a képviselőtestület azzal, hogy „A vevők hegymagasi állandó lakosok, ezért a Képviselő-testület a
43/2018. (VI.28.) Kt. határozat 2.4 b) pontja alapján a vételárból 10 % kedvezményt biztosít.”
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
39/2019. (VII.09.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas 011/35 hrsz-ú lakótelek értésékesítéséről szóló
29/2019.(V.22.) Kt. határozatát az alábbiakkal egészíti ki:.
„A vevők hegymagasi állandó lakosok, ezért a Képviselőtestület a 43/2018. (VI.28.) Kt. határozat 2.4 b) pontja alapján a
vételárból 10 % kedvezményt biztosít.”
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatot a vevők
részére küldje meg.
Határidő: 2019. július 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 17.40 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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