Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 12-én,
16.00 órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.)
Jelen vannak:
Gyurka Miklósné
Varga József
Kozma-Bognár László
Haffner Sándor
Burucs Tamás

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
jegyző

Gyurka Miklósné polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat.
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 Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadása
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

2.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

3.

Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kijelölésére vonatkozó
javaslat véleményezése
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

4.

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2019. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

5.

Döntés vis maior támogatással helyreállítandó utak kivitelezőjéről
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

6.

Önkormányzati főépítészi feladatok ellátása, megbízási szerződés megkötése
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester
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7.

Tapolca-Szigliget kerékpárút nyomvonal Hegymagas községet érintő szakaszának
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

8.

Vegyes ügyek
Előadó: Gyurka Miklósné

1. Hegymagas Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést és a rendelettervezetet mindenki
megkapta. A képviselő-testület már előzetesen egyeztetett arról, hogy milyen fejlesztéseket,
felújításokat tervezzenek be a költségvetésbe. Ezeket a tervezet tartalmazza.
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetet az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
1/2020. (II. 17.)
rendelet
a 2020. évi költségvetésről

Gyurka Miklósné polgármester: A képviselő-testületnek az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente, legkésőbb a költségvetési rendelet
elfogadásáig meg kell állapítani.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
3/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a
2020. évet követő három évre nincs.
A polgármester javasolja, hogy a költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatást a képviselőtestület fogadja el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
4/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020.
évi költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést és a rendelettervezetet mindenki
megkapta, megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdése a képviselőknek.
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetet és a határozatot az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
5/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hegymagas község közigazgatási területén a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és
lerakásával 2024. december 31-ig szóló időtartamra Czanka
Barnabást (8300 Tapolca, Lehel u. 8.) bízza meg 3200 Ft/m3 +
ÁFA, azaz háromezer kettőszáz forint/m3 + ÁFA áron.
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
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A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
2/2020. (II. 20.)
rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kijelölésére vonatkozó
javaslat véleményezése
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A településen élő
gyerekek részére a kötelező felvételt biztosító általános iskolaként a Szigligeti Általános
Iskolát jelölték ki, ahogy az előző években is.
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a
javaslatot.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
6/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért a Balatonfüredi Tankerületi Központ által
meghatározott és közzétett, Tapolcai Járásban, Hegymagas
településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános
iskola felvételi körzethatár meghatározásával.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Balatonfüredi
Tankerületi Központnak küldje meg.
Határidő: 2020. február 15.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

4. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2019. évi tevékenységéről beszámoló
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: A társulás az éves beszámolóját eljuttatta a társulás
tagjainak, melyet a képviselők is kézhez kaptak. Kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, hozzászólás?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a
javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
7/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Elnökét a
határozat kivonat megküldésével értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

5. Döntés vis maior támogatással helyreállítandó utak kivitelezőjéről
(Az előterjesztés és az árajánlatok a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: Három cég adott bruttó összegben árajánlatot: Baranta
Művek Kft. (8479 Borszörcsök, Jókai M. u. 11.) 6.131.966 Ft, Balassa Kornél egyéni
vállalkozó (8264 Szigliget, Kossuth L. u. 85.) 5.954.135 Ft, Fülöp Környezetépítő és
Szolgáltató Kft. (8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.) 6.101.740 Ft összegben. Kéri a képviselők
véleményét, javaslatát az árajánlatokkal kapcsolatban.
Varga József alpolgármester: Javasolja, hogy Balassa Kornél egyéni vállalkozót bízzák
meg, ő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű árajánlatot.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Balassa Kornél egyéni vállalkozó
ajánlatát fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
8/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Hegymagas 974, 646, 928/1 és
022 helyrajzi számú utakban vis maior esemény kapcsán
keletkezett károk helyreállítási kivitelezési munkálataival
Balassa Kornél egyéni vállalkozót bízza meg, a határozat
mellékletét képező árajánlat szerinti 5.954.135 Ft, azaz Ötmilliókilencszázötvennégyezer-százharmincöt forint összköltséggel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói
szerződés aláírására és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
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az érintettet a határozat kivonat 1 példányának megküldésével
értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

6. Önkormányzati főépítészi feladatok ellátása, megbízási szerződés megkötése
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: Már több alkalommal felmerült az igény települési
főépítész alkalmazására a rendezési tervek készítése, felülvizsgálata kapcsán, mely kötelező
jogszabályi előírás. Ezen túl a főépítész alkalmazását indokolja a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet alapján lefolytatandó településképi eljárás lefolytatása, mely a
polgármester hatáskörébe tartozik. Az építkezések száma megnőtt, egyre több az eljárás, a
polgármesternek nincs szakmai ismerete, szükség van a szakemberre. Javasolja, az
előterjesztésnek megfelelően döntsenek a főépítész alkalmazásáról.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
9/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselőtestülete a
főépítészi tevékenység ellátására megbízási szerződést köt Klie
Zoltán Építész Bt. (8314 Vonyarcvashegy, Berzsenyi D. u. 19/b.
Adószám: 25944086-1-20, Cégjegyzékszám: 20-06-040000)
képviseletében Klie Zoltán építészmérnökkel a határozat
mellékletét képező megbízási szerződés szerint.
A megbízási díj összege 50.000 Ft/hó.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2020. február 20.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

7. Tapolca-Szigliget kerékpárút nyomvonal Hegymagas községet érintő szakaszának
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A kerékpárút
nyomvonala megváltozott, nem a Széchenyi utcán megy végig a patakpartig, hanem a
szennyvíz telephez vezető úton fog a patakpartra érni.
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a
településrendezési tervét módosítására vonatkozó határozati javaslatot.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
10/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca-Szigliget kerékpárút hegymagasi szakaszának kijelölése
céljából Hegymagas község településrendezési tervét módosítja.
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja
alapján, a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú
projekt keretében biztosított támogatás felhasználása érdekében
a Tapolca – Szigliget kerékpárút nyomvonalának Hegymagas
község közigazgatási területét érintő szakaszát - kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

Gyurka Miklósné polgármester: A rendezési terv módosítás elkészítésére árajánlatot kértek
be a rendezési tervet készítő CITY PRO Ingatlanfejlesztő Kft-től (8300 Tapolca, Deák F. u.
6.). A Kft. a településrendezési eszközök módosítását bruttó 590.000 Ft összegért vállalja.
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a képviselőtestület.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
11/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca – Szigliget közötti kerékpárút nyomvonal Hegymagas
község közigazgatási területét érintő szakaszának rendezési
terven történő átvezetési munkáival a CITY Pro
Ingatlanfejlesztő Kft-t (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 1/1.) bízza
meg, az árajánlatban szereplő bruttó 590.000 Ft összeggel.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
8. Vegyes ügyek
8/1. A közművelődési közösségi színtér 2020. évi szolgáltatási terve és a 2019. évi
beszámolójának elfogadása
(A program terv és a beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: A törvényi szabályozás szerint az előterjesztés tartalmazza
a 2019. évi közművelődési beszámolót, valamint a 2020. évi munkatervet és szolgáltatási
tervet. A 2020 évi programokat előzetesen egyeztették, az előző évekhez hasonlóan
megrendezik a már hagyományosnak mondható rendezvényeket. Kérdezi a képviselőket,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Javasolja, döntsenek a közművelődési közösségi színtér munkatervének és szolgáltatási
tervének, valamint a 2019 évi beszámolójának elfogadásáról.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
12/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közművelődési közösségi színtér 2020. évi szolgáltatási tervét,
valamint a közművelődési közösségi színtér 2019. évi
beszámolóját és 2020. évi munkatervét jóváhagyja.
8/2. Horváth Norbert kérelme
Gyurka Miklósné polgármester: Horváth Norbert hegymagasi lakos kérelmet nyújtott be a
011/37 hrsz-ú ingatlan bérbevételére. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy bérbe adja a
területet, haszonbérleti szerződést kell kötnie.
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, adja haszonbérbe a Hegymagas 011/37
hrsz-ú ingatlant 5 év időtartamra, 10.000 Ft/év bérleti díjért.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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13/2020. (II.12.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
haszonbérbe adja a Hegymagas Község Önkormányzat
tulajdonában lévő Hegymagas 011/37 hrsz-ú ingatlant Horváth
Norbert hegymagasi lakos részére.
A haszonbérlet időtartama 5 év.
A haszonbérleti díj mértéke 10.000 Ft/év.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a
haszonbérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2020. március 10.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Gyurka Miklósné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Tóth Tímea a
közművelődés szervezői munkakörben dolgozó kolléganő kisbabát vár. A szülési szabadság
figyelembevételével április 1. napjától új kollégát keresnek, határozott időre. Az állás
betöltésére pályázatot írnak ki, mely a honlapon és a hirdetőtáblákon fog megjelenni.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Gyurka Miklósné polgármester
megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 17.00 órakor bezárta.

Kmf.

Gyurka Miklósné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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