Képviselő-testület
Hegymagas
J e g y z ő k ö n y v
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-én
15.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti u. 13.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán polgármester
Gyurka Miklósné alpolgármester
Kiss Józsefné képviselő
Kozma Bognár László képviselő
Varga József képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző
Tóth János Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait,
jegyzőnőt a nyilvános testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Az ülést megnyitom. Az ülésről hangfelvétel készül. Javasolom a meghívó
szerinti napirendi pontok tárgyalását. A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdezem van-e
valami észrevétel? Aki a napirendi pontokkal egyetért, az kérem, kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm szépen. Egyhangú igen.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend

1. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.) rendelet
módosítása
2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása
3. Hegymagas, Széchenyi u. 15. szám alatti ingatlan és a ravatalozó felújítási munkáihoz
beérkezett árajánlatok elbírálása
4. Vegyes ügyek

1. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II.28.)
rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést, a rendelet tervezetet mindenki kézhez
kapta. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a rendelet módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
5 igen szavazattal a rendelet módosítást elfogadta a testület.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
11/2016. (XII.16.)
rendeletet
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést, a rendelet tervezetet mindenki kézhez
kapta. Előzetesen a testület véleményezte a tervezetet, a jogszabályban előírt véleményezésre
megküldtük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek, a háziorvosnak, védőnőnek. A
rendelettel kapcsolatban észrevételt nem tettek. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
javaslat?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
5 igen szavazattal a rendelet tervezetet elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
12/2016. (XII.16.)
rendeletet
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
Vegyes ügyek
Széchenyi u. 15. szám alatti lakóház felújítása
Tóth János Zoltán polgármester: Megbeszéltük, hogy a Széchenyi u. 15. szám alatti
lakóház felújítására árajánlatokat kérek a nyílászárók cseréjére, a víz- és villanyszerelési
munkákra. Nyílászárók cseréjére Pálffy&Papp 1.529.436 Ft, Kondor Imre Nemesgulács
509.000 Ft összegű ajánlatot adott. Javasolom, hogy az alacsonyabb összegű ajánlatot fogadja
el a testület.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Kondor Imre vállalkozót bízza meg
a testület a Széchenyi u. 15. szám alatti lakóház nyílászáróinak elkészítésével kézfelemeléssel
jelezze. 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
67/2016. (XII. 15.) Kt
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas Széchenyi u. 15. szám alatti lakóház nyílászáróinak
elkészítésével Kondor Imre vállalkozót bízza meg az
árajánlatnak megfelelő 509.000 Ft összegben. A felújítási
költséget az általános tartalék terhére biztosítja.
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Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Megbízza a polgármestert, hogy az előirányzat módosítás
átvezetésére vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Tóth János Zoltán polgármester: A villanyszerelési munkákra Páhi Csaba 616.268 Ft,
Barabás József 407.700 Ft összegre nyújtott be árajánlatot. Javasolom, hogy ebben az esetben
is az alacsonyabb összegű árajánlatot fogadja el a testület.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Barabás József vállalkozót bízza
meg a testület a Széchenyi u. 15. szám alatti lakóház villanyszerelési munkáinak elvégzésével,
kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
68/2016. (XII. 15.) Kt
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas Széchenyi u. 15. szám alatti lakóház villanyszerelési
munkáinak elvégzésével Barabás József vállalkozót bízza meg
az árajánlatnak megfelelő 407.700 Ft összegben. A felújítási
költséget az általános tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Megbízza a polgármestert, hogy az előirányzat módosítás
átvezetésére vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Tóth János Zoltán polgármester: A vízvezeték szerelési munkákra Varga Tamás 549.000 Ft,
Csizmadia László 472.300 Ft összegre nyújtott be árajánlatot. Ebben az esetben a kicsit
magasabb összegű, helyi vállalkozó által benyújtott ajánlat elfogadását javasolom. Ő, ha
kisebb javítás szükséges az önkormányzati ingatlanoknál soron kívül elvégzi, és nem kér érte
munkadíjat.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat?
Varga József képviselő: Ebben a döntéshozatal érintett vagyok, Varga Tamás a fiam.
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolom, hogy Varga József képviselőt zárja ki a
képviselő-testület a döntéshozatalból.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi
69/2016. (XII. 15.) Kt
Határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Varga
József képviselőt a Hegymagas, Széchenyi u. 15. szám alatti
ingatlan felújítása vízvezeték szerelési árajánlat előterjesztéssel
kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
Tóth János Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Varga Tamás vállalkozót bízza
meg a testület a Széchenyi u. 15. szám alatti lakóház vízvezeték szerelési munkáinak
elvégzésével, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
70/2016. (XII. 15.) Kt
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Hegymagas Széchenyi u. 15. szám alatti lakóház vízvezeték
szerelési munkáinak elvégzésével Varga Tamás vállalkozót bízza
meg az árajánlatnak megfelelő 549.000 Ft összegben. A
felújítási költséget az általános tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Megbízza a polgármestert, hogy az előirányzat módosítás
átvezetésére vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Ravatalozó épület elé előtető építése
Tóth János Zoltán polgármester: Megérkezetek az árajánlatok a ravatalozó épület elé
építendő előtetőre is. Fülöp László 2.995.752 Ft összegre, Hardi Árpád a kőműves munkákra
739.700 Ft, Kajári Tibor az ácsmunkákra 581.438 Ft, a bádogos munkára 490.000 Ft összegre
– összesen 1.811.138 Ft – nyújtott be ajánlatot. Ebben az esetben is az alacsonyabb összegű
ajánlat elfogadását javasolom
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a ravatalozó épület elé építendő
előtető kőműves munkáinak elvégzésével az árajánlatnak megfelelően 739 700 Ft összegért
Hardi Árpád vállalkozót, az ács és bádogos munka elvégzésével az árajánlatnak megfelelő
1.071438 Ft összegért Kajári Tibor vállalkozót bízza meg a testület kézfelemeléssel jelezze. 5
igen szavazattal a javaslatot elfogadta a testület.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
71/2016. (XII. 15.) Kt
határozatot
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
ravatalozó épület elé építendő előtető kőműves munkáinak
elvégzésével az árajánlatnak megfelelően 739.700 Ft összegért
Hardi Árpád vállalkozót, az ács és bádogos munka elvégzésével
az árajánlatnak megfelelő 1.071.438 Ft összegért Kajári Tibor
vállalkozót bízza meg. A felújítási költséget az általános tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására.
Megbízza a polgármestert, hogy az előirányzat módosítás
átvezetésére vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 15.50 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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