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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. szeptember 25-én, 
16.00 órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.) 
 
Jelen vannak: 

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

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
  

Lutár Mária    jegyző 
 
Távolmaradását bejelentette: 
  

Varga József    képviselő 
Kiss Józsefné    képviselő 

  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait és jegyzőnőt. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a 
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  

Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
2. Bursa Hungarica felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
3. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár véleményezése 

Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
4.  Falugondnoki szolgálat iratainak felülvizsgálata 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
5.  Vegyes ügyek 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
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1. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést és a rendelettervezetet mindenki 
megkapta. Előirányzat módosítására elsősorban a 2019. január 1-jétől 2019. augusztus 30-ig 
beérkezett többletbevétel és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.  
Az előterjesztés egyben tájékoztató a 2019 évi költségvetés teljesítéséről is 2019. augusztus 
30-ig teljesített bevételekről és kiadásokról. Bevételek összesen: 74.459.234 Ft, a kiadások 
összesen 46.908.693 Ft, így összesen az önkormányzat bankszámla egyenlege: 32.052.925 Ft. 
A házipénztár egyenlege: 251.360 Ft.                    
 
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 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
14/2019. (X.07) 

r e n d e l e t 
 
a 2019. évi költségvetés módosításáról 
 
 

2. Bursa Hungarica felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz csatlakozás (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Tóth János Zoltán polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019. augusztus 29-én nyílt pályázat keretében 
meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020. évi 
pályázati fordulóját, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók tanulmányainak 
támogatására. Az előző éveknek megfelelően szeretné támogatni a felsőoktatásban tanuló 
diákokat. 

 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtását. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2019. (IX.25.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2020. évi pályázati fordulójához. 
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Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó 
nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a 
beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé. 
Határidő: 2019. október 2. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
 
 

3. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár véleményezése (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A nemzeti 
köznevelésről szóló törvény alapján a köznevelési feladatokat ellátó megyeszékhely szerinti 
járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzeteit. A nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI 
rendelet szerint eljárva a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó 
napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, 
amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 
 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozatot fogadja el 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 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2019. (IX.25.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatala által meghatározott és közzétett, a 
Tapolcai Járásban Hegymagas településre vonatkozó, kötelező 
felvételt biztosító általános iskola (Szigligeti Általános Iskola 
8264 Szigliget, Kossuth u. 53.) felvételi körzethatár 
meghatározásával. 
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A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hátrányos helyzetű gyermek nincs. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának küldje 
meg. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

4. Falugondnoki szolgálat iratainak felülvizsgálata (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 
melléklete) 

 
Tóth János Zoltán polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztálya 2019. június 6-án folytatott hatósági ellenőrzést végzett, mely során felhívta az 
Önkormányzatot, hogy módosítsa, aktualizálja a falugondnoki szolgáltatás szakmai 
programját a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Hegymagas Község Önkormányzata 
Képviselő–testülete a falugondnoki szolgáltatásról szóló rendeletét és a szolgáltatás szakmai 
programját 2015. decemberi ülésén fogadta el. 
 
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 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
15/2019. (X.07) 

r e n d e l e t 
 
a falugondnoki szolgáltatásról szóló 13/2015. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozatot fogadja el 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 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2019. (IX.25.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas Falugondnoki szolgálat szakmai Programját a 
jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint elfogadja. 
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5. Vegyes ügyek 
 
5/1. Támogatási kérelem a Szentháromság oszlop felújításához 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A faluház előtti szobrot szeretnék felújítani, és a hiányzó 
szobrot elkészítetni. A Hegymagas Községért Alapítvány ezt magára vállalta, de az anyagi 
helyzetük nem fedezné a kiadásokat, ebben kérték az önkormányzat támogatását.  
 
A polgármester javasolja, hogy a Szentháromság szobor felújításához járuljon hozzá. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2019. (IX.25.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas Községért Alapítvány részére 300.000 Ft támogatást 
állapít meg a Szentháromság szobor felújításához. 
A támogatás összegét az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
 

5/2. A gólyás ház felújítására érkezett támogatási kérelem elbírálása (a kérelem a 
jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Tolnai György a Széchenyi utca 18. szám alatti ingatlan 
tulajdonosa kérelemmel fordult a testülethez. 1.500.000 Ft + Áfa összegű támogatást fizessen 
neki a képviselő-testület. Indokolásként leírta, hogy helyi védettség alatt áll az épület. Nem 
javasolja a támogatást nem csak a kérelmező estében, de más helyi lakosnak sem, aki ilyen 
kérelemmel fordulna a testülethez. 
 
A polgármester javasolja, hogy Tolnai György kérelmét utasítsa 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 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2019. (IX.25.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tolnai 
György 1025 Budapest, Kulpa u. 3. II/5. szám alatti lakos a 
Hegymagas Széchenyi utca 18. szám alatti ingatlan felújítására 
érkezett kérelmét elutasítja. Az Önkormányzatnak erre tervezett 
pénze, illetve lehetősége nincsen. 
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 17.00 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
   polgármester               jegyző 
 


