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Gyurka Miklósné polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt, aljegyzőnőt és a
meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést
megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendet fogadják el és 7. napirendi pontként
vegyék fel az „Orvosi eszközökre beérkezett árajánlatok elfogadása” című pontot.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

Bakonykarszt Zrt. vagyonértékelés költségeinek elszámolása
Előadó: Gyurka Miklósné

2.

Közérdekű célra felajánlott adomány elfogadása
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

3.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

4.

Tarányi út csere
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

5.

Tájékoztató a Polgármesteri döntésekről
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

6.

Tájékoztató a 2020. évi költségvetés teljesítéséről
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester

7.

Orvosi eszközökre beérkezett árajánlatok elfogadása
Előadó: Gyurka Miklósné polgármester
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1. Bakonykarszt Zrt. vagyonértékelés költségeinek elszámolása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: A BAKONYKARSZT Zrt.-nél 2020. május 31-ével
sikeresen lezárult a vagyonértékelés, amelynek teljes költsége 124.043.222 Ft + ÁFA, ami
vagyonérték alapján került felosztásra az egyes rendszerek, illetve azon belül a települések
között. A 4183-1/2020. ügyiratszámú levél mellékleteként a víziközmű tulajdonosa megküldte
a vagyonértékelés összegét tartalmazó számlát. A vagyonértékelés fedezetét a Hegymagas
Község Önkormányzat által kiállított, 2018. illetve 2019. évi használati díjak képezték és ezen
számlák összege került összevezetésre a vagyonértékelés költségéről kapott számla
összegével. A vagyonértékelés önkormányzatára jutó költsége 914.974 Ft, a
BAKONYKARSZT Zrt. részére kiszámlázott használati díjak összege 484.228 Ft, így a
fennmaradó 430.746 Ft pénzügyi rendezést igényel. A költségvetés erre a célra előirányzatot
nem tartalmaz, a pénzügyi teljesítést a tartalék terhére kell teljesíteni.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
47/2020. (IX.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
víziközmű-rendszer vagyonértékelés költségeinek vagyoni
érdekeltség arányában történő megosztása alapján Hegymagas
községet terhelő 914.974 Ft összegű díjat tudomásul veszi. A
2018-2019 évekre kiszámlázott 484.228 Ft összegű használati
díjak elszámolása után fennmaradó 430.746 Ft vagyonértékelési
díjat a 2020 évi általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
gondoskodjon az összeg pénzügyi teljesítéséről és a költségvetés
módosítására vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
2. Közérdekű célra felajánlott adomány elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: A Képviselő-testület 37/2020. (VIII.26.) Kt. határozatával
döntött arról, hogy a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújt be a temető kerítésének
felújítására. Ezt követően Nágel Ottó hegymagasi ingatlantulajdonos szóban tájékoztatta arról,
hogy temető kerítés felújítására, a könyvtári szolgáltató hely, az önkormányzati hivatal
informatikai eszközeinek cseréjére és kultúrház hangosító berendezésének kiépítésére
támogatást ajánl fel. Átadta a felajánlásról szóló nyilatkozatot, mely szerint 1 millió forint
összeget adományoz e célokra.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
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A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
48/2020. (IX.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nágel
Ottó által közérdekű célra – temető kerítés felújítása, a könyvtári
szolgáltató hely, az önkormányzati hivatal informatikai
eszközeinek cseréje és kultúrház hangosító berendezésének
kiépítése - tett 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint összegű
közérdekű kötelezettségvállalását elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
felajánlót tájékoztassa.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2020. szeptember 1-én nyílt pályázat keretében
meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2021. évi
pályázati fordulóját, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók tanulmányainak
támogatására. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás határideje 2020.
október 1. Önkormányzatunk évek óta részt vesz a pályázaton, így évente átlagosan 1-2
felsőoktatásban tanuló diákot támogatott. A pályázók 3 forrásból maximum havi 15.000 forint
támogatást kaphatnak.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
49/2020. (IX.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.

3

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
ösztöndíjpályázathoz
történő
csatlakozásra
vonatkozó
nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a
beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé.
Határidő: 2020. október 1.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
4. Tarányi út csere
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A Tarányi Pince
tulajdonosával egyeztettek, hogy a telekhatár rendezésével kapcsolatos költségeket neki kell
viselnie. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetést
megelőzően a közlekedési hatóságnál kell eljárnia az ingatlanok tulajdonosainak és azt
követően lehet az ingatlannyilvántartási átvezetést kérelmezni. Ennek megfelelően az
előterjesztésben szereplő határozati javaslattól eltérően az alábbi határozati javaslat
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek:
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hegymagas Község Önkormányzata
tulajdonát képező 960 hrsz-u és a 029 hrsz-u kivett közút ingatlanok, valamint a Tarányi
Nonprofit Kft. tulajdonát képező 028/16 hrsz-u kivett saját használatú út ingatlan a határozat
mellékletét képező a 960 hrsz-u földrészlet megosztásáról, valamint a 028/16 és a 029 hrsz-u
földrészletek telekcsoport újraelosztásáról készült változási vázrajz szerinti változással
egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 960 és a 029 hrsz-u közutak
átminősítése ügyében a közlekedési hatóságnál eljárjon.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
50/2020. (IX.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonát képező 960 hrszu és a 029 hrsz-u kivett közút ingatlanok, valamint a Tarányi
Nonprofit Kft. tulajdonát képező 028/16 hrsz-u kivett saját
használatú út ingatlan a határozat mellékletét képező a 960 hrszu földrészlet megosztásáról, valamint a 028/16 és a 029 hrsz-u
földrészletek telekcsoport újraelosztásáról készült változási
vázrajz szerinti változással egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 960
és a 029 hrsz-u közutak átminősítése ügyében a közlekedési
hatóságnál eljárjon.
Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
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Burucs Tamás képviselő: A településen érezhetően megnövekedett az idegenforgalom,
kedvelt turisztikai hely lett a falu és a Szent György-hegy is. Erre, úgy gondolja, a település
még nincs felkészülve ezért javasolja, hogy dolgozzák ki a településre vonatkozóan a
turisztikai és környezetvédelmi irányelveket.
Gyurka Miklósné polgármester: Egyetért a javaslattal, kéri a képviselőket, hogy
javaslataikkal segítsék a turisztikai és környezetvédelmi irányelvek kidolgozását.
5. Tájékoztató a Polgármesteri döntésekről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: A veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület hatáskörét
a Polgármester gyakorolta. A munkaterv szerinti napirendekhez az előterjesztések elkészültek,
azt a képviselők elektronikusan, illetve papír alapon megkapták. Minden képviselő
lehetőséget kapott döntési javaslatainak megtételére, a visszajelzések alapján születtek meg a
polgármesteri döntések. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület
folyamatos tájékoztatása megtörtént a Polgármesteri döntésekről a határozati javaslat előzetes
megküldésével, a tájékoztatást a Képviselő-testület részére tudomásul vételre ajánlja.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
51/2020. (IX.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
veszélyhelyzet ideje alatt, Polgármesteri hatáskörben meghozott
döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
6. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés teljesítéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Gyurka Miklósné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A tájékoztató elég
részletes, augusztus 31. napjáig tartalmazza a rendeletben megjelelő előirányzatok és a
költségvetési egyenleg alakulását.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
52/2020. (IX.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020.
évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
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7. Orvosi műszer pályázat – beérkezett árajánlatok elfogadása
Gyurka Miklósné polgármester: Az orvosi műszerek beszerzésére három árajánlat érkezett.
SZIMMED-DUO BT. (7570 Barcs, Séta tér 4/9.) 1.053.000 Ft, Irodaplusz Kft. (8800
Nagykanizsa, Lendva u. 1.) 1.149.293 Ft és a legkedvezőbb ajánlat a Kanizsa Medical Bt.
(8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 21.) 1.000.000 Ft összegben nyújtotta be.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
53/2020. (IX.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata képviselő-testülete a
Hegymagasi Orvosi Rendelő fejlesztéséhez szükséges orvosi
eszközök beszerzésével az ajánlatnak megfelelően a Kanizsa
Medical Bt. (8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 21.) 1.000.000
Ft, azaz Egymillió forint összeggel bízza meg.
A beszerzés költsége a Miniszterelnökség által a Magyar Falu
Program keretében az Orvosi eszközök-2020 című pályázat
keretében elnyert támogatás terhére biztosított.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
vállalkozót a határozat egy példányának megküldésével értesítse
és egyúttal felhatalmazza, hogy a beszerzéssel kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg, a szükséges megállapodást kösse
meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

Tájékoztató
Gyurka Miklósné polgármester: Szóban jelezték, hogy a kovácsműhelyi buszmegálló
melletti lakóház oromfala részben bedőlt és kérték, hogy a tulajdonosokat az önkormányzat
értesítse.
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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