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Képviselő-testület 

Hegymagas 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 6-án, 15.00 

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 

 

Lakosság részéről: 

1 fő 

 

Gyurka Miklósné polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, 

hogy a vegyék napirendre a Magyar Faluprogram keretében „Tanya- és falugondnoki buszok 

beszerzése” című alprogramra pályázat benyújtása, illetve a Vegyes hulladékgyűjtő konténer 

elhelyezésére szolgáló gyűjtőhely nyitvatartási idejének szabályozása című napirendi 

pontokat. 

 

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1. Orvosi rendelőben vizesblokk kialakítására pályázat benyújtása 

 Előadó: Gyurka Miklósné 

2. Könyvtár nyitva-tartásának meghatározása  

 Előadó: Gyurka Miklósné polgármester 

3. Fogorvosi feladatellátás megszervezése 

 Előadó: Gyurka Miklósné polgármester 

4. A Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése”  

 című alprogramra pályázat benyújtása 

 Előadó: Gyurka Miklósné polgármester 

5.  Vegyes kommunális hulladékgyűjtő konténer elhelyezésére szolgáló gyűjtőhely 

nyitvatartási idejének szabályozása 

 Előadó: Gyurka Miklósné polgármester 

6.  Vegyes ügyek 
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1. Orvosi rendelőben vizesblokk kialakítására pályázat benyújtása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat egyik alcélja Egészségügyi alapellátást 

szolgáló például a háziorvosi épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása. 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Haffner Sándor képviselő: Fontosnak tartja a vizesblokk kialakítását, amennyiben nem 

kapnak támogatást javasolja, hogy saját erőből valósítsák meg. 

 

A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot az orvosi 

rendelőben lévő vizesblokk kialakítására, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 

fogadják el. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok 

szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására címen meghirdetett pályázat „ac) Egészségügyi 

alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség 

infrastrukturális fejlesztése, felújítása alcélra pályázatot nyújt be. 

A tervezett fejlesztés megvalósításának költsége 1.514.900 Ft, 

melyből 1.014.900 Ft pályázati támogatás, 500.000 Ft saját 

forrás, melyet az általános tartalék terhére biztosít a Képviselő-

testület. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az árajánlatnak és az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatnak megfelelően bízza meg Lantay Adriennt a pályázat 

elkészítésével. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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28/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok 

szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására címen meghirdetett pályázat elkészítésével és 

benyújtásával és az ahhoz szükséges feladatok ellátásával 

Lantay Adrienn Virtuál Englis System Kft. (1136 Budapest, 

Tátra u. 5/a. al. 2.) bízza meg 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint 

összköltséggel, a 2020. évi költségvetési tartalék terhére. 

A Képviselő-testület a pályázat támogatása esetén, a támogatás 

elszámolásához szükséges projektmenedzsmenti feladatok 

ellátásával Lantay Adrienn Virtuál Englis System Kft. (1136 

Budapest, Tátra u. 5/a. al. 2.) bízza meg 100.000 Ft, azaz 

Százezer forint összköltséggel, a támogatott pályázat terhére. 

Határidő: 2020. július 10. és folyamatos 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

2. Könyvtár nyitva-tartásának meghatározása  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A könyvtár kezelői 

feladatokat ellátó személyében változás következett be, az új könyvtáros Tapolcáról jár 

dolgozni. Munkabeosztását a buszközlekedéshez igazodóan szeretnék meghatározni, mely 

érinti a könyvtár nyitva tartását is. Az új nyitva tartási rend szerint a délutáni órákban és 

szombaton is lesz lehetőség a szolgáltatás igénybevételére. Kérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el. 

 

A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Hegymagasi Községi Könyvtár Közösségi Színtér nyitva tartását 

2020. július 10. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 

Hétfő: 14:00-16:30 

Kedd: zárva 

Szerda: 14:00-19:00 

Csütörtök: zárva 

Péntek: zárva 

Szombat: 10:30-13:00 

Vasárnap: szünnap 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtárt tájékoztassa.   

Határidő: 2020. július 15. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

3. Fogorvosi feladatellátás megszervezése 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezi a 

képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. 

Dézsenyi Éva fogszakorvos felmondását a Tapolca 3. számú 

fogorvosi körzet ellátása vonatkozásában tudomásul veszi. 

Megbízza Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-

testületét a feladatellátás megszervezésével.  

A Képviselő-testület vállalja, hogy a település felnőtt korú 

lakosság számának figyelembevételével nettó 30 Ft/fő/hó 

működtetési hozzájárulást fizet a feladat ellátása érdekében. A 

felnőtt korú lakosság szám megállapítása a Belügyminisztérium 

által rendelkezésre bocsátott 2020. január 1-i állapotnak 

megfelelő népesség-statisztikai adatokat alapján történik.  A 

működtetési hozzájárulás megfizetésének részleteiről Tapolca 

város és Hegymagas község önkormányzata megállapodást köt. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 

Tapolca város polgármesterét tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

 

4. A Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című 

alprogramra pályázat benyújtása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezi a 

képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 



 5 

A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot fogadja el. 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az MFP-TFB/2020 kódszámú a Magyar Falu 

Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” 

című alprogramra az alábbiak szerint:  

 

A pályázati cél megjelölése: Régi gépjármű cseréje új gépjármű 

beszerzése és üzembe helyezése. 

 

A projekt megvalósításának tervezett összköltsége bruttó 

14.000.000 Ft, melyhez az MFP-TFB/2020 kódszámú a Magyar 

Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok 

beszerzése” című alprogram keretében igényelt támogatás 

11.300.000 Ft, saját forrás 2.700.000 Ft. 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 

a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 15. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a bízza meg Lantay Adriennt a pályázat 

elkészítésével. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki 

buszok beszerzése” című MFP-TFB/2020 kódszámú pályázat 

elkészítésével és benyújtásával és az ahhoz szükséges feladatok 

ellátásával Lantay Adrienn Virtuál Englis System Kft. (1136 

Budapest, Tátra u. 5/a. al. 2.) bízza meg bruttó 150.000 Ft, azaz 

százötvenezer forint összköltséggel, a 2020. évi költségvetés 

terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés 

aláírására. 

Határidő: 2020. július 15.  

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
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5. Vegyes kommunális hulladékgyűjtő konténer elhelyezésére szolgáló gyűjtőhely 

nyitvatartási idejének szabályozása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Javasolja, hogy 

hétfőtől péntekig 7.00-17.00 óráig, hétvégén pedig 7.00-13.00 óráig lehessen elhelyezni a 

hulladékot az önkormányzat udvarán elhelyezett konténerbe.  

Az önkormányzat udvarára jelenleg gyakorlatilag bárki, bármilyen hulladékot elhelyezhet, 

melyet meg is tesznek, különösen hétvégeken. Gyakran előfordul, hogy a kerítés vagy a 

konténer mellett helyeznek el építési törmeléket, bontási anyagot, használt bútort. Az 

elszállítandó hulladék mennyisége és ennek következtében a költségek jelentősen 

megemelkedtek, amit az önkormányzat költségvetéséből egyre nehezebb lesz finanszírozni. 

Ezen kell változtatni, ezért kell egy nyitvatartási időt meghatározni. Megkérdezi a 

képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

külterületi ingatlanokon keletkező vegyes hulladékgyűjtő 

konténer elhelyezésére szolgáló gyűjtőhely nyitvatartási idejét 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

Hétfő – péntek: 7.00-17.00 

Szombat: 7.00-13.00 

Vasárnap: 7.00-13.00 

A konténer felügyeletére heti 20 órás foglalkoztatással egy fő 

nyugdíjas munkavállalót alkalmaz. A munkabért bruttó 80.500 

Ft/hó összegben határozza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyitvatartási időt tegye 

közzé és a munkavállalóval a munkaszerződést kösse meg. 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

Varga József alpolgármester: Jelenleg 250 Ft-ba kerül a zsák, amit a hegyben lakók tudnak 

vásárolni. Javasolja, hogy ezt az összeget emeljék meg 500 Ft/zsák összegre, mert a költségek 

nagyon kis részét fedezi a zsákok értékesítéséből származó bevétel. 

  

Gyurka Miklósné polgármester: Megköszönte a javaslatot, egyetért vele.  

A polgármester javasolja, hogy 2020. augusztus 1. napjától a vegyes hulladékgyűjtő 

konténerbe helyezhető zsák árát 500 Ft/db összegben határozzák meg.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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34/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. 

augusztus 1. napjától a vegyes hulladékgyűjtő konténerbe 

helyezhető zsák árát 500 Ft/db összegben határozza meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a lakosságot tájékoztassa a 

változásról.  

Határidő: 2020. július 15. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

Gyurka Miklósné polgármester: A település plébánosát, Cséry Gergőt, aki 10 éve szolgálja 

a településen élő katolikus híveket 2020. augusztus 1. napi hatállyal áthelyezik. Cséry Gergő 

nevéhez fűződik a templomban végzett jelentős felújítás, többek között a padozat cseréje, a 

Lengyel kápolna teljes felújítása, mely hosszú évek kitartó munkájának eredménye. A 

plébános úr sok felújítási munkát saját kezével végzett, és mindent megtett újabb pályázati 

források megszerzésére, hogy az egyházközség ingatlanjait megóvja. 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hegymagason töltött évek emlékére ajándékozzák 

Cséry Gergőnek az önkormányzat tulajdonában lévő Csiki Szabó Zoltán Lengyel kápolna 

című festményét. 

 

Varga József alpolgármester: Egyetért a javaslattal, a plébános úr nagyon aktív volt a 

településen töltött évek alatt. Látszik a keze munkája az egyházi ingatlanokon, részt vett a 

település közéletében, többek között nevéhez fűződik a Szent György Napok keretében a 

Szent György-hegyi kápolnák megtekintésére szervezett zarándokút. 

 

Gyurka Miklósné polgármester: Javasolja, hogy Csiki Szabó Zoltán Lengyel kápolna című 

festményét ajándékozza a Képviselő-testület Cséry Gergő plébánosnak a Hegymagas 

községben végzett lelkipásztori szolgálatának emlékére.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Hegymagas községben végzett 10 éves lelkipásztori 

szolgálatának emlékére köszöneteképpen Cséry Gergő plébános 

részére ajándékozza az önkormányzat tulajdonát képező Csiki 

Szabó Zoltán Lengyel kápolna című festményét.  

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Gyurka Miklósné polgármester 

megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 16.00 órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 Gyurka Miklósné       Lutár Mária 

  polgármester               jegyző 


