Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 26-án,
15.00 órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.)
Jelen vannak:
Gyurka Miklósné
Kozma-Bognár László
Haffner Sándor
Burucs Tamás

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Varga József

alpolgármester

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 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja,
hogy a meghívó szerinti napirendet fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
Magyar Falu Program keretében temető fejlesztés céljára pályázat benyújtása
Előadó: Gyurka Miklósné
2.

Szociális célú tűzifa pályázat
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

3.

Iskolakezdési támogatás kifizetéséről döntés
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

4.

Gördülő Fejlesztési Terv – Bakonykarszt Zrt.
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

5.

Telekvásárlási igény Hegymagas 011/30 hrsz.
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

6.

Telekvásárlási igény Hegymagas 011/31 hrsz.
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

7.

Vegyes ügyek
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1. Magyar Falu Program keretében temető fejlesztés céljára pályázat benyújtása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra
fejlesztése” című pályázat került kiírásra, az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú
települések önkormányzatai tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének
támogatására. A pályázat benyújtására 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között
van lehetőség. A támogatás formáját tekintve, vissza nem térítendő, 100%-os támogatási
intenzitású a finanszírozás, melynek folyósításához nem szükséges saját forrás biztosítása. A
pályázati kiírás alapján az önkormányzat a Hegymagas 2 helyrajzi számú ingatlanon lévő
köztemető kerítésének cseréjére tudna pályázni, mely cél esetében a maximálisan igényelhető
támogatási összege 5 millió forint.
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot a temető
fejlesztésére.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
36/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be MFP-FVT/2020 kódszámú a Magyar Falu
Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című
alprogramhoz, melynek tervezett összköltsége bruttó 5.000.000
Ft, azaz bruttó ötmillió forint saját forrás biztosítása nélkül.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a pályázat elkészítésével és benyújtásával
Lantay Adrienn Virtuál English System Kft.-t bízza meg.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
37/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra
fejlesztése” című MFP-FVT/2020 kódszámú pályázat
elkészítésével és benyújtásával, valamint az ahhoz szükséges
feladatok ellátásával Lantay Adrienn Virtuál English System
Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 5/a. al. 2.) bízza meg, bruttó
150.000 Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összköltséggel, a
2020. évi költségvetési tartalék terhére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület Födelmesi Tamás okleveles
építészmérnököt bízza meg a pályázathoz benyújtandó tervek elkészítésével.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
38/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra
fejlesztése” című MFP-FVT/2020 kódszámú pályázathoz
szükséges tervezési feladatok ellátásával Födelmesi Tamást
bízza
meg
bruttó
346.000
Ft,
azaz
bruttó
Háromszáznegyvenhatezer forint összköltséggel, a 2020. évi
költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: azonnal
2. Szociális célú tűzifa pályázat
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása igénylésének feltételeit a belügyminiszter
2020. július hónapban közzétett pályázati kiírása szabályozza. Az idei évben Hegymagas
község maximum 28 erdei m3 tűzifára, 35.560 Ft önkormányzati önrésszel, nyújthatja be
igényét.
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően nyújtsa
be a szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatási igényt.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
39/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
belügyminiszter által 2020. július hónapban közzétett, a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati
kiírás alapján 28 erdei m3 keménylombos fa iránt nyújt be
támogatási igényt.
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Hegymagas Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális
tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírás
szerint - 1000 Ft/erdei m3 + Áfa, összesen 35.560 Ft, azaz
Harmincötezer-ötszázhatvan forint összegű saját forrást,
valamint a tűzifa szállításából adódó költségeket a 2020. évi
egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatások
terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.
3. Iskolakezdési támogatás kifizetéséről döntés
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester átadja a szót Lutár Mária jegyzőnek, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Lutár Mária jegyző: A szociális rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület
iskolakezdési támogatásban részesítse a településen élő iskoláskorú gyermekeket illetve
közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytatókat. A 2020 évi költségvetés tartalmaz erre a
célra előirányzatot, 15.000 Ft/fő összegben. A testületnek dönteni kell arról, hogy az arra
jogosultaknak a támogatás kifizethető. A jogosultságot iskolalátogatási igazolással illetve
nyilatkozattal kell igazolni.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy iskolakezdési támogatásban részesítse
a településen élő gyermekeket, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
40/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-ában
meghatározottak szerint iskolakezdési támogatásban részesíti az
alap- és középfokú tanintézet illetve a felsőoktatási intézet
nappali tagozatán tanulói, hallgatói jogviszonyban álló
gyermekeket, illetve fiatal felnőtteket.
A támogatás összegét a 2020 évi költségvetésről szóló 1/2020.
(II.17.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdésében
meghatározottak szerint 15.000 Ft/fő összegen határozza meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy a szociális rendeletben meghatározott
feltételek teljesülése esetén a támogatásra vonatkozó egyedi
határozatokat készítse el.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.
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4. Gördülő Fejlesztési Terv – Bakonykarszt Zrt.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a
víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Képviselőtestület meghatalmazása alapján a gördülő fejlesztési tervet BAKONYKARSZT Zrt. készíti
el.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gördülő fejlesztési tervben
foglaltakat fogják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
41/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021.
és 2035. évek közötti időszakra elkészített, 27. sorszámú 1103948-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező Raposka
ivóvízellátó víziközmű-rendszerre, és a 74. sorszámú 21-258031-002-00-11 MEKH kóddal rendelkező Hegymagas, Raposka
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: folyamatos

5. Telekvásárlási igény Hegymagas 011/30 hrsz.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi a
képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kozma-Bognár László képviselő: Javasolja, hogy olyan személyeknek értékesítsék a
telkeket, akik itt szeretnének életvitelszerűen élni.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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42/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tájékoztatja Szászi Endre Ferenc kérelmezőt, hogy a Képviselőtestület 70/2018. (X.17.) Kt. határozattal a Szent György
utcában lévő lakótelkek értékesítését határozatlan időre
felfüggesztette. A Képviselőtestület 28/2019. (V.22.) Kt.
határozata szerint a felfüggesztő határozat hatálya nem terjed ki
a 40 év alatti hegymagasi lakos házaspárokra. 40 év alatti a
házaspár, ha az igény benyújtásakor a házaspár egyik tagja sem
töltötte be a 40. életévét. Egyedülálló fiatal a lakótelek
vevőjeként ezért nem jelölhető ki.
Megbízza a polgármestert, tájékoztassa a kérelmezőt a
Képviselő-testület döntéséről.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

6. Telekvásárlási igény Hegymagas 011/31 hrsz.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Ugyanaz a helyzet,
mint az előző napirendnél.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
43/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tájékoztatja Szászi Titanilla Márta kérelmezőt, hogy a
Képviselő-testület 70/2018. (X.17.) Kt. határozattal a Szent
György utcában lévő lakótelkek értékesítését határozatlan időre
felfüggesztette. A Képviselőtestület 28/2019. (V.22.) Kt.
határozata szerint a felfüggesztő határozat hatálya nem terjed ki
a 40 év alatti hegymagasi lakos házaspárokra. 40 év alatti a
házaspár, ha az igény benyújtásakor a házaspár egyik tagja sem
töltötte be a 40. életévét. Egyedülálló fiatal a lakótelek
vevőjeként ezért nem jelölhető ki.
Megbízza a polgármestert, tájékoztassa a kérelmezőt a
Képviselő-testület döntéséről.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.
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7. Vegyes ügyek
7/1. Helyi védettséget élvező ház felújításához anyagi hozzájárulás kérése
Gyurka Miklósné polgármester: Tolnai György a Hegymagas, Széchenyi utca 18. szám
alatti ingatlan tulajdonosa kérelmet nyújtott be helyi védelem alatt álló lakóháza felújítási
költségeihez 1.500.000 Ft + Áfa összegű önkormányzati hozzájárulás megállapítására. A
Hegymagas Széchenyi u. 18. szám alatti lakóház a településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint helyi egyedi védelem alatt áll. A rendelet a
védelem alatt álló ingatlanok felújításával járó költségek támogatására nem tartalmaz
rendelkezést, sem kötelező sem adható formában. Az önkormányzat költségvetése sem
tartalmaz magántulajdonban lévő ingatlanok felújítási költségeinek támogatására
előirányzatot. Az év folyamán a költségvetési bevételek a járvány miatt csökkentek, nem
tudják, hogy a jövőben a járvány miatt várható-e további bevétel csökkenés.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
44/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas, Széchényi utca 18. szám alatti ingatlan felújítási
költségeihez nem járul hozzá.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntésről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: 2020. szeptember 10.
7/2. Hegymagas mesekönyvének megjelenítése
Gyurka Miklósné polgármester: Császár Levente évekkel ezelőtt „Naphegy Lovag” címmel
megírta a település meséjét, melyhez illusztrációkat készített és a mesekönyv szerkesztése is
megtörtént. A mesekönyvet a Mesemíves Kiadó jelenteti meg, a mintapéldányt a testület
tagjai megtekinthették. Császár Levente a mesekönyv megjelentetéséhez a nyomdai költségek
önkormányzati finanszírozását kéri.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 100 db könyv megjelenítését
támogassa.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
45/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a település meséjét leíró, a Mesemíves Könyvkiadó
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(Pécs Fenyő u. 31.) által megjelentetett Naphegy Lovag
mesekönyv kiadását 100 darab mesekönyv kiadási költségeinek
– 232.000 Ft, azaz Kettőszázharminckettőezer forint vállalásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
mesekönyv kiadásával kapcsolatos költségek viseléséről szóló
megállapodást aláírja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Császár
Leventét a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa a
testület döntéséről.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.
7/3. Épületfeltüntetés megrendelése
Gyurka Miklósné polgármester átadja a szót Lutár Mária jegyzőnek, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Lutár Mária jegyző: Az Elődeink házánál (68 hrsz) épületbővítés történt, amit fel kell
tűntetni a földhivatali alaptérképen is. A változási vázrajz elkészítésére és az átvezetési díj
költségeire a Vizageo Bt 75.000 Ft összegű árajánlatot adott. (Árajánlat a jegyzőkönyv
melléklete.)
Gyurka Miklósné polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő 68 hrsz-u ingatlanon történt épületbővítésre vonatkozóan az
épületfeltüntetés földmérési munkáit a Vizageo Bt.-nél rendelje meg.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
46/2020. (VIII.26.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonában lévő
Hegymagas 68 hrsz-u ingatlanon történt épületbővítés
épületfeltüntetéssel kapcsolatos földmérési munkáival az
árajánlatnak megfelelően a Vizageo Bt.-t bízza meg 75.000 Ft
értékben.
Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az
épületfeltüntetési földmérési munkát rendelje meg.
Határidő: 2020. szeptember 15.
7/4. Polgármester tájékoztatója
Gyurka Miklósné polgármester: Továbbra is napirenden van egy fülkés traktor vásárlása.
Amint műszakilag és árban megfelelő továbbá az átíráshoz szükséges dokumentumokkal
rendelkező traktort találnak, tájékoztatja a képviselőket. Az orvosi rendelő felújítására
benyújtott pályázat nem nyert, viszont az orvosi eszközök beszerzésére vonatkozó pályázat
nyert, és az eszközök beszerzése folyamatban van.
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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
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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