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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. augusztus 22-én, 
17.00 órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.) 
 
Jelen vannak: 

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

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 Lutár Mária    jegyző 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 Varga József    képviselő 
  
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, és vegyék napirendre a „Magyar Falu Program 
keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogramra pályázat 
benyújtása című napirendet. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Hegymagas Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és 
településrendezési eszközeinek elfogadása 
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 

 
2. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 

 
3. A 2020. és 2034. évek közötti időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 

véleményezése 
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 

 
4. A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Lutár Mária jegyző 
 

5. Magyar Falu Program keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása 
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 

6. Vegyes ügyek 



 2

1. Hegymagas Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és 
településrendezési eszközeinek elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A rendezési terv készítésének az utolsó fázisában vannak. 
Sok és nagy anyaggal kellett dolgozni. A legfontosabb, hogy az állami főépítésztől megkapták 
a véleményt a településfejlesztési koncepcióról és a településrendezési eszközök elfogadásával 
kapcsolatban. A főépítész záróvéleményében a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
koncepciót, illetve a településrendezési eszközöket. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően fogadja el 
a településfejlesztési koncepciót. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2019. (VIII.22.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelően 
Hegymagas Község Településfejlesztési Koncepcióját a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az 
elfogadott Településfejlesztési Koncepció közzétételéről, illetve 
a jogszabályi előírásban rögzített szervezeteknek határidőben 
történő megküldéséről. 
A jelen Településfejlesztési Koncepció az elfogadást követő 30. 
napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Hegymagas 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2001. (V.02.) 
Kt. határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepciója. 
 
Határidő: a döntést követő 15 nap és folyamatos (honlapon 

történő közzététel, értesítés)  
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, az előterjesztésnek megfelelően a 
településrendezési eszközök elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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42/2019. (VIII.22.) Kt. 
h a t á r o z a t 
 
1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat 1. mellékletét képező Hegymagas község 
Településszerkezeti terv, illetve a 2. mellékletét képező 
Hegymagas község Településszerkezeti terv leírását elfogadja. 
 
2. Hegymagas Község Településszerkezeti terve 
területfelhasználás módosításának eredményeként számolt 
Biológiai aktivitás növekmény mértéke: 66,5. 
 
3. E határozat hatálybalépése után a közigazgatási területen belül 
készülő szabályozási terveket az 1. pont szerinti 
Településszerkezeti tervvel összhangban kell elkészíteni. 
 
4. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy 
a) a településrendezési eszközöket - az elfogadásáról szóló 
jegyzőkönyvvel együtt - küldje meg az illetékes Állami Főépítész 
számára és az eljárásban résztvevő összes államigazgatási 
szervnek, vagy küldjön értesítést az elektronikus úton hitelesített 
dokumentumok elérési lehetőségéről, 
b) gondoskodjon a településrendezési eszközök nyilvánosságáról, 
az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint az 
egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési 
követelményekről adandó tájékoztatásról. 
 
Határidő: a döntést követő 8 nap 
         4. b) pont esetében: döntést követően folyamatos 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester  
 
 

Tóth János Zoltán polgármester: Ezzel együtt a helyi építési szabályzatról szóló rendeletet is 
el kell fogadni. Az előterjesztést mindenki megkapta. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelettervezetet fogadja el. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
 

12/2019. (IX.02.) 
r e n d e l e t 
 
a helyi építési szabályzatról 
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2. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet mindenki 
megkapta. A települési támogatás nyújtásának formái, céljai nem taxatíve vannak felsorolva a 
törvényben, csupán példálózó jelleggel. A szociális rászorultság feltételeit helyi rendeletben 
kell megállapítani. A képviselő-testületnek az iskolakezdési támogatást is szociális 
rászorultsági alapon kell megállapítania, de ennek feltételei a rendeletben nincsenek 
szabályozva, ezért szükséges a módosítás. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetet fogadja el. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
13/2019. (VIII.30.) 

r e n d e l e t 
 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 
3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
3. A 2020. és 2034. évek közötti időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 
véleményezése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A BAKONYKARSZT Zrt. szakemberei az önkormányzat 
által nyújtott adatszolgáltatás figyelembevételével elkészítették mind az ivóvíz-szolgáltatás, 
mind a szennyvízelvezetés és -tisztítás vonatkozásában a Gördülő Fejlesztési Tervet 2020. és 
2034. évek közötti időszakra vonatkozóan. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2019. (VIII.22.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. 
és 2034. évek közötti időszakra elkészített, 27. sorszámú 11-
03948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező Raposka 
ivóvízellátó víziközmű-rendszerre, és az 56. sorszámú 21-25803-
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1-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező Hegymagas, Raposka 
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 

4. A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Lutár Mária jegyző: A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak választását a helyi 
önkormányzati képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás 
napja előtti negyvenkettedik napon kell megtartani. A helyi választási bizottság tagjainak és 
póttagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője, a jegyző tesz javaslatot. A javaslat a 
póttagokat sorrendbe állítva tartalmazza, ez a sorrend lesz irányadó a megüresedett tagság 
betöltésekor. 
 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az előterjesztés szerinti Helyi 
Választási Bizottság tagokról szóló határozati javaslatot. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2019. (VIII.22.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testület a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján a Helyi 
Választási Bizottság tagjává Széll Ferenc, Tóthné Stefán Edit, 
Kajdi Lászlóné, Énekesné György Zsuzsanna, Nagy Zoltánné, 
póttagjának Kolics Lajos és Czanka Angelika hegymagasi 
lakosokat választja meg.  
 

 
5. Magyar Falu Program keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések 
népességmegtartó és népességnövelő erejének növelését, a fiatalok helyben maradását. Ezen 
célok elérésének egyik alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek 
mérséklése. A falubusz és a tanyabusz szolgáltatás támogatása hozzájárul a vidéki 
kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások 
elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez. Ennek érdekében 
a Magyar Falu Programon belül falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatására nyílik pályázati 
lehetőség. 
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A polgármester javasolja képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint 
nyújtsa be a pályázatot. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők a pályázat benyújtásával egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2019. (VIII.22.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Falu- és 
tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogram MFP-
TFB/2019 kódszámú pályázati kiírásra, „Régi gépjármű cseréje 
új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése” célra, bruttó 
11.000.000 Ft összegű pályázati támogatásra. A pályázathoz saját 
forrást nem rendel.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok és intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
 

A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázat elkészítésével bízza meg 
Lantay Adriennt. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2019. (VIII.22.) Kt. 

h a t á r o z a t 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 
Magyar Falu Program keretében „Falu- és tanyagondnoki 
szolgálat támogatása” című alprogram MFP-TFB/2019 
kódszámú pályázati kiírásra a pályázat elkészítésével és 
benyújtásával és az ahhoz szükséges feladatok ellátásával Lantay 
Adrienn Virtuál Englis System Kft-t (1136 Budapest, Tátra u. 5/a. 
al. 2.) bízza meg bruttó 38.100 Ft, azaz Harmincnyolcezer-
egyszáz forint összköltséggel, a 2019. évi költségvetés terhére. 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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6. Vegyes ügyek 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Létrejött egy program, amely keretében 1000 fa ültetése a 
cél az országban. A településen lakók megkeresték, hogy az önkormányzat tud-e helyet 
biztosítani a facsemetéknek. Javasolja a patakparton lévő önkormányzati tulajdonú kerteket erre 
a célra megjelölni, illetve felajánlani.   
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szüreti felvonulás augusztus 31-én szombaton lesz, kéri a 
képviselőket, hogy vegyenek részt és akit tudnak hozzanak magukkal, hogy minél többen 
legyenek a rendezvényen.  
A hivatal udvarán lévő konténerben és mellette is nagyon sok a szemét, az utóbbi napokban 
eljutottak odáig, hogy már kezelhetetlen. Az önkormányzat ezt a költséget már nem tudja 
felvállalni, a későbbiekben erre megoldást kell keresni a testületnek. Azt is tudni kell, hogy 
nemcsak a hegyben lakók hordják ide a szemetet, tovább Raposka és Kisapáti község 
megszűntette a konténert, feltehetően arról a területről is ide hordják az ingatlantulajdonosok a 
szemetet. Erre mindenképpen valami megoldást kell találni.  
Merse József ügyében az írásos válasszal elmarad, ami hiba volt. Viszont az élettársa Forika 
Anett tájékoztatva lett, hogy a fákat ki lehet vágni, amiben az önkormányzati dolgozók is a 
segítségükre lesznek. Az út kialakítását nem indokolja semmi. 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 18.00 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
   polgármester               jegyző 
 


