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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. november 20-án, 
16.00 órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.) 
 
Jelen vannak: 

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

Tanácskozási joggal meghívott: 
  

Lutár Mária    jegyző 
 
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. Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló    

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester 

 
2.  Lakótelek vásárlási igény 
 Előadó: Gyurka Miklósné polgármester 
 
3. Vegyes ügyek 
 Előadó: Gyurka Miklósné 
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1. Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Lutár Mária jegyző, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően elvégezte a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatát, amely a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelel. Kisebb pontosításokat kellett elvégezni. 
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetet fogadja el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
17/2019. (XII. 5.) 

r e n d e l e t 
Hegymagas Köszég Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
2. Lakótelek vásárlási igény  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Effenpergel József Péter kérelmet nyújtott be a Hegymagas 
011/31 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. Tapolcai lakosok, két kis gyermek van a családban. A 
képviselő-testület korábban döntött arról, hogy telket csak hegymagasi fiatalok részére 
értékesít. 
 
A polgármester javasolja, hogy továbbra is csak hegymagasi lakosok részére értékesítsék az 
ingatlanokat. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
60/2019. (XI.20.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent 
György utcában lévő önkormányzati tulajdonú lakótelkek 
értékesítésének felfüggesztésére vonatkozó 70/2018. (X. 17.) Kt. 
határozatra hivatkozva Effenpergel József Péter tapolcai lakos 
telekvásárlási kérelmét elutasítja. Tájékoztatja a kérelmezőt, 
hogy a képviselő-testület lakótelket továbbra is csak hegymagasi 
lakóhelyű igénylőknek értékesít. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
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3. Vegyes ügyek 
 
3/1. Országos Mentőszolgálat támogatási kérelme 
 
Gyurka Miklósné polgármester: A Tapolca Mentőállomás mentőautóinak felszereltségének 
ügyében kérik a települések támogatását. Az állomásnak egy Lifepak 1000 defibrillátor 
készülékre lenne szüksége, ami az újraélesztésekhez szükséges. Az eszköz ára összesen 
762.000 Ft.  
A polgármester javasolja, hogy a Tapolcai Mentőállomás eszközvásárlásra érkezett 
kérelmében foglaltaknak megfelelően 30.000 Ft összegben támogassa a képviselő-testület az 
defibrillátor vásárlást. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2019. (XI.20.) 

h a t á r o z a t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Országos Mentőszolgálat Alapítványt 30.000 Ft, azaz 
Harmincezer forint összeggel támogatja. A támogatás célja a 
tapolcai mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök 
vásárlása. A támogatás forrása az általános tartalék. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 
támogatási szerződést aláírja. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 
3/2. Hóeltakarítás 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Ajánlatot kért a téli hóeltakarítási munkákra Borbély 
Balázs raposkai lakostól, aki 10.000 Ft/óra összegben adta meg az ajánlatot. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el Borbély Balázs hóeltakarításra adott 
árajánlatát. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2019. (XI.20.) 

h a t á r o z a t 
 

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 
Borbély Balázs hóeltakarításra adott árajánlatát – 10.000 Ft/óra 
– elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
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3/3. Bojler vásárlása a Kultúrházba 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Rendezvények esetén sokszor szükség van melegvízre, 
javasolja, hogy vásároljanak egy 120 literes bojlert a kultúrházba. A vásárlásra és a 
beszerelési munkákra 100.000 Ft keretösszeget állapítsanak meg. 
  
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2019. (XI.20.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kultúrházba bojler vásárlásra és beszerelés költségeire 100.000 
Ft, azaz Százezer forint keretösszeget állapít meg. 
A keretösszeget az általános tartalék terhéből biztosítja.  
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 
3/4. Betlehem építéséhez támogatás 
 
Gyurka Miklósné polgármester: A templom mellett az idén is szeretnék a betlehemet 
felállítani az egyházközséggel és a falu lakosságával közösen. Javasolja, hogy a képviselő-
testület 30.000 Ft összegben járuljon hozzá a betlehem elkészítésének költségeihez. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2019. (XI.20.) 

h a t á r o z a t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Egyház Község részére 30.000 Ft támogatást állapít meg a 
betlehem elkészítéséhez. 
A támogatás összegét az általános tartalék terhére biztosítja. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 
3/5. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Gyurka Miklósné polgármester: A Társulási Megállapodás 1. melléklete a társult tagok 
Tagjegyzéke, ami tartalmazza a Társult önkormányzat nevét, képviselőjét, és lakosság számát. 
A 2019. október 13. napján lezajlott önkormányzati képviselő és polgármester választás 
eredményeként több tag településen történtek személyi változások. A Társulási Megállapodás 
1. melléklete e változásokat tartalmazza. 
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A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot fogadja el.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2019. (XI.20.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot a 
mellékelt tartalommal elfogadja. 
Felkéri Gyurka Miklósné polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodás módosítását elfogadó képviselő-testületi 
határozatot küldje meg a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás elnökének további intézkedés végett. 
Felhatalmazza Gyurka Miklósné polgármestert, hogy a 
módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat 
képviseletében írja alá. 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
 

 
3/6. Nemesvita Község Önkormányzata 15/2017. (X.24.) rendelet módosításának 
véleményezése 
 
Gyurka Miklósné polgármester: A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Társulási megállapodás 4.4 és 4.5 pontjára hivatkozva Nemesvita Község 
Önkormányzata megküldte a szociális szolgáltatásokról szóló 15/2017. (X.24.) 
önkormányzati rendelet módosítását, melyhez írásban kérik az önkormányzat véleményét. 
 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a javasolt módosítást fogadja el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2019. (XI.20.) 

h a t á r o z a t 
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak 
szerint nyilatkozik arra, hogy Nemesvita Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
szolgáltatásokról szóló 15/2017. (X. 24.) önkormányzati 
rendeletének módosításával a jegyzőkönyvhöz csatolt 
előterjesztésben foglaltak szerint egyetért.  
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
Nemesvita község Polgármesterét a határozat kivonat 
megküldésével értesítse. 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 
3/7. Pável Zoltánné kérelme 
 
Gyurka Miklósné polgármester: Pável Zoltánné a hegymagasi ABC üzemeltetője kérelmet 
nyújtott be a sportöltöző bérlésére. (Ismerteti a kérelmet.) 
 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a sportöltözőt 20.000 Ft/hó összegben, 5 
éves időtartamra adja bérbe Pável Zoltánnénak. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2019. (XI.20.) 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hegymagas Önkormányzata tulajdonát képező, a kultúrház 
udvarán lévő volt sportöltözőt bérbe adja Pável Zoltánné részére 
ABC üzemeltetés céljára. A bérleti díjat 20.000 Ft/hó összegben 
határozza meg. 
A bérleti szerződés időtartalma: 5 év. 
A Képviselő-testület a bérleti szerződést évente felülvizsgálja, és 
a bérleti díj összegét maximum az előző évi infláció mértékének 
megfelelően emeli. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
 

3/8. Szüreti felvonulás költségeihez való hozzájárulás 
 
Gyurka Miklósné polgármester: A Lesencéktől a Balatonig Egyesület a szüreti 
felvonuláson résztvevő önkormányzatok között lakosság arányosan osztották szét a 
költségeket. Az önkormányzat hozzájárulása 62.820 Ft. 
 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a 2019 évi szüreti felvonulás költségeihez 
62.820 Ft-tal járuljon hozzá.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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68/2019. (XI.20.) 
h a t á r o z a t 

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Lesencéktől a Balatonig Egyesület 2019. augusztus 31. napján 
megrendezett szüreti felvonulás költségeihez lakosságarányosan 
62.820 Ft-tal hozzájárul.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről 
számla ellenében gondoskodjon. 
Felelős: Gyurka Miklósné 
Határidő: 2019. december 31. 
 

 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Gyurka Miklósné polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 16.30 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 

 
 Gyurka Miklósné       Lutár Mária 
   polgármester               jegyző 
 


