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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. október 17-én, 
16.30 órakor tartott alakuló üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Faluház (Hegymagas, Széchenyi u. 11.) 
 
Jelen vannak: 

 
Gyurka Miklósné   polgármester 
Varga József   képviselő 
Kozma-Bognár László  képviselő 
Haffner Sándor  képviselő 
Burucs Tamás   képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: 
  

Lutár Mária    jegyző 
Széll Ferenc    Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
 
Gyurka Miklósné 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.  Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
3.  A polgármester programjának ismertetése 
4.  Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása 
5.  Alpolgármester megválasztása 
6.  Alpolgármester eskütétele 
7.   A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
8.  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
9.  Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
10.  Az önkormányzat gazdasági programja előkészítése 
11.  Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségéről 
12.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
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1. Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről  
 
Gyurka Miklósné polgármester: Felkéri Széll Ferencet a Hegymagasi Helyi Választási 
Bizottság elnökét, hogy a választás eredményéről szóló tájékoztatót ismertesse. 
 
Széll Ferenc HVB elnök: A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választások 
rendben lezajlottak. A szavazás során rendkívüli esemény nem történt. A községben 
nyilvántartásba vett szavazópolgárok száma 233 fő. A szavazáson 146 választópolgár jelent 
meg, hogy a jelöltekre leadja szavazatát. A polgármester választáson 1 jelölt indult. Gyurka 
Miklósné polgármester jelöltre leadott érvényes szavazatok száma: 113, így a településen 
polgármesterként meg is választották. A képviselőválasztás során a jelöltek: Slang László 52, 
Varga József 90, Haffner Sándor 59, Hoffer László 56, Pintérné Benke Valéria 40, Burucs 
Tamás 73, Merse József 26, Kozma-Bognár László 99 szavazatot kapott. A megválasztott 
képviselők: Kozma-Bognár László, Varga József, Burucs Tamás és Haffner Sándor. 
 
A polgármesternek és a képviselőknek gratulált és jó munkát kívánt. 
 
 
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele  
 
Gyurka Miklósné polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 28. § (2) bekezdése értelmében az 
önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá. 
 
Felkéri Széll Ferencet a választási bizottság elnökét az eskü vételére. 
 
Széll Ferenc HVB elnöke: Felkéri a képviselőket, hogy álljanak fel, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § szerinti esküt tegyék le.  
(Az esküszöveget előmondja: Széll Ferenc HVB elnök) 
 

„Én, …………. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Hegymagas 
község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Széll Ferenc HVB elnök: Felkéri a polgármestert, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. § szerinti esküt tegye le.  
(Az esküszöveget előmondja: Széll Ferenc) 
 

„Én, …………. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hegymagas község 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
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Széll Ferenc HVB elnök: Felkéri a polgármestert és a képviselőket, hogy az esküokmányt 
írják alá. 
 
(Eskü okmányok aláírása.) 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének 
tájékoztatóját, és a bizottságnak a választások lebonyolításával kapcsolatban végzett 
munkáját. 
 
 
3. A polgármester programjának ismertetése 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Hegymagas községben az elkövetkező években 
polgármesterként a következő célok megvalósításában szeretné a munkáját végezni. 
Szeretné folytatni az előkészített feladatokat: 
A hegyi utak javítása vis maior pályázaton nyert pénz felhasználásával, a Kisapáti út 
folyamatos kátyúzása, pályázat kiírása esetén a teljes út felújítása, a Szigligeti úton a 
vízelvezetés végleges megoldása, a Fenyősi úton lévő közben a kért járda kiépítése és 
megvilágítása. A kultúrház felújítása, tetőcsere, energetikai korszerűsítés, világítás és színpad 
felújítás, sportöltöző hasznosítása és a fölötte lévő helyiség fiatalok számára kulturáltabbá 
tétele. A kulturális élet fellendítése, szereplések, összejövetelek megtartása, több előadó 
meghívása. Elődeink házánál a hátsó udvarrészben sütögető helyek kialakítása, kiülők 
elhelyezése, szemétszállítás megoldása, hegyen élők és az idelátogatók számára a 
szemételhelyezés biztosítása. A lakosság felé több információ eljuttatása, újság újraindítása és 
honlapon elérhetővé tétele, a könyvtárban a számítógépek cseréje. Kultúrházban a hangosítás 
megoldása, a berendezések teljes lecserélése. Dolgozóknak öltöző kialakítása. Folytatni a 
virágosítást, fásítást a Széchenyi utcában, térfigyelő kamerarendszer kialakítása a faluba 
bevezető utakhoz és a központi részre. Idegenforgalom népszerűsítése, kiadványok 
szerkesztése és eljuttatása a rendezvényekre, közterületen wifi ellátottság megoldása. A 
temető kerítésének felújítása, zsidó családok emléktáblájának elhelyezése a ravatalozó 
melletti részre. Hamvasztásos temetésnél urnafal vagy parcella kialakítása. A pályázaton nyert 
Sportpark kialakítása. Az ivóvíz ellátást szolgáló raposkai kút bizonyos részeinek felújítása, 
cseréje, mely csak pályázat útján valósítható meg, a terv készítése folyamatban van. A helyi 
civil szervezetekkel tartani a meglévő a jó kapcsolatot, segíteni munkájukat. Falugondnoki 
szolgálat segítése, amely továbbra is végzi a gyerekek, betegek szállítását, és részükre a 
bevásárlást.  
A munkájához kéri a Képviselő-testület és a lakosság segítségét, vagyis aki Hegymagasért 
akar és tud is tenni. Jól kell élni a lehetőséggel, meg kell becsülni az esélyt és mindent meg 
kell tenni a közösség életének javításáért. 
 
 
4. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerint a Képviselő-testületnek egy állandó bizottsága van, az Ügyrendi Bizottság. 
A bizottság feladatai: A polgármester, a képviselők és bizottsági tagok 
összeférhetetlenségével kapcsolatos eljárás előkészítése, ezzel kapcsolatos vélemény, javaslat 
kidolgozása és előterjesztése a képviselő-testület elé; a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
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választások, titkos szavazás lebonyolítása, szavazatszámlálása és összesítése, eredményének 
megállapítsa és közlése; a polgármester, az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik 
vagyonnyilatkozatának vizsgálata, nyilvántartása és ellenőrzése; a polgármester illetményével 
és egyéb juttatásával kapcsolatos előterjesztések előkészítése és képviselő-testület elé 
terjesztése. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármester és az alpolgármester nem lehet a bizottság 
elnöke, tagja.  
 
Javasolja, hogy a bizottság elnökének Kozma-Bognár Lászlót, tagjának Burucs Tamás és 
Haffner Sándor képviselőket válassza meg a Képviselő-testület. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2019. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint 
megválasztja. 
A bizottság elnöke: Kozma-Bognár László 
a bizottság tagjai: Burucs Tamás és Haffner Sándor. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ 
függelékét a döntésnek megfelelően aktualizálja. 
Felelős: Lutár Mária jegyző  
Határidő: 2. pontra 2019. október 27. 

 
 
5. Alpolgármester megválasztása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyurka Miklósné polgármester: A Képviselő-testület - saját tagjai közül - a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére alpolgármestert választ. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság 
bonyolítja le.   
 
Varga József képviselőt javasolja az alpolgármesteri tisztségre megválasztani.  
 
A polgármester a titkos szavazás előkészítése és a szavazás időtartamára szünetet rendel 
el. 
 
(Szavazás) 
 
Az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét. 
 
Kozma-Bognár László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy az urnában 5 szavazólapot találtak, az érvényes szavazatok száma 5, Varga József 
alpolgármester jelöltre leadott igen szavazatok száma 3, nem szavazatok száma 2. A 
képviselő-testület Varga József képviselőt választotta alpolgármesternek. 
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A szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyv a jegyzőkönyv melléklete. 
 
6. Alpolgármester eskütétele  
 
Gyurka Miklósné polgármester: Felkéri Varga József alpolgármestert, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete 
szerinti esküt tegye le. 
 
(Az esküszöveget előmondja: Gyurka Miklósné polgármester) 
 

„Én, ………………….(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hegymagas Község 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
(Eskü okmány aláírása) 
 
Gyurka Miklósné polgármester átadja az ülés vezetését Varga József alpolgármesternek. 
 
7. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Varga József alpolgármester: Gyurka Miklósné jelöltként történő indulásakor úgy 
nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban 
kívánja ellátni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény meghatározza, hogy a 
társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Hegymagas községben a polgármester 299.151 Ft 
illetményre jogosult. A jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve a polgármester 
tiszteletdíja 149.600 Ft. A polgármester költségtérítése tiszteletdíjának 15%-a, mely 22.440 
Ft.  
Ettől a szabályozástól eltérni nem lehet, javasolja, hogy a törvényi előírásnak megfelelően 
Gyurka Miklósné tiszteletdíját 149.600 Ft összegben, költségtérítését 22.440 Ft összegben 
határozza meg a képviselő-testület. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2019. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Gyurka Miklósné polgármester tiszteletdíja 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) 
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bekezdése alapján 149.600 Ft, a polgármester költségtérítése az 
Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 22.440 Ft.  
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges 
munkaügyi intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Lutár Mária jegyző  
Határidő: 2. pontra 2019. október 27. 

 
 
Varga József alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Gyurka Miklósné polgármesternek. 
 
 
8. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény úgy 
rendelkezik, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület 
állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja 90%-át. A polgármester javasolja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában határozza meg a képviselő-testület.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ban meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult.  
A fentiek figyelembevételével az alpolgármester tiszteletdíját 104.700 Ft-ban, költségtérítését 
15.700 Ft összegben javasolja megállapítani.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2019. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
 

1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
titkos szavazással Varga Józsefet választotta meg 
alpolgármesternek.  
 
2. A Képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját 2019. 
október 17. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. 
§ (2) bekezdés alapján: 104.700 Ft-ban határozza meg. 
 
3. Az alpolgármester költségtérítése 2019. október 17. napjától 
az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján: 15.700 Ft.  
 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges 
munkaügyi intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Lutár Mária jegyző  
Határidő: a 4. pontra 2019. október 27.  
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9. Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyurka Miklósné polgármester: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen 
megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.  
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a jegyzőnek a szervezeti és működési 
szabályzat átfogó felülvizsgálatára. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2019. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert és a jegyzőt a Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálatával, és felkéri a polgármestert, hogy 
terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésén.   
Határidő: 2019. november 17. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
 

 
10. Az önkormányzat gazdasági programja előkészítése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági programot, 
fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. 
 
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a polgármesternek az 
önkormányzat gazdasági programjának elkészítésére. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2019. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
     

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert a gazdasági program, valamint a 
fejlesztési terv elkészítésével, és felkéri, hogy Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
116. § (5) bekezdésében meghatározott 6 hónapos határidőn 
belül terjessze a képviselő-testület elé.  
Határidő: 2020. április 17. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
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11. Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyurka Miklósné polgármester: A képviselő-testület tagjai az ülés meghívójával 
egyidejűleg tájékoztató anyagot kaptak az önkormányzati képviselők és a polgármesterek 
összeférhetetlenségi szabályairól. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szerint az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi 
okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc 
napon belül köteles megszüntetni. 
 
 
12. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Gyurka Miklósné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a Társulás megállapodása szerint 
tagot delegál a képviselő-testület.  
 
A polgármester javasolja, hogy a társulási tanácsban az Önkormányzatot a korábbi évekhez 
hasonlóan a polgármester, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester képviselje.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2019. (X.17.) 

h a t á r o z a t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás 4.1 pont a) alpontja értelmében Gyurka Miklósné 
polgármestert delegálja a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába. A polgármestert akadályoztatása 
esetén az alpolgármester képviseli.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Gyurka Miklósné polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 17.30 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 

 
 Gyurka Miklósné       Lutár Mária 
   polgármester               jegyző 
 


