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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 13-án 
16.00 órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti u. 13.) 
 
Jelen vannak: 
 

Tóth János Zoltán polgármester 
Gyurka Miklósné alpolgármester 
Kiss Józsefné képviselő 
Varga József képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette 
 

Kozma-Bognár László képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat fogadja el a testület. A vegyes ügyek keretében árajánlatokról 
döntenek.  
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 
biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 
rendelet véleményezése 

 
2. Vegyes ügyek 
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1. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 
biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 
rendelet véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa 2018. februári ülésén tárgyalta a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, 
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti 
alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést. A térítési 
díjakat a Társulási Tanács előzetesen elfogadta az előterjesztés szerint. Hegymagas községet a 
támogató szolgálat térítési díja érinti. A szociális étkezés és a házi segítségnyújtás ellátásokat 
a lesencetomaji székhelyű „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat végzi, a térítési 
díjat Nemesvita község Képviselő-testülete állapítja meg az önkormányzatok véleményét figyelembe 
véve. 
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 
javaslata? 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, Tóth János Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a 
szociális ellátások intézményi térítési díjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
11/2018. (III.13.) Kt. 

h a t á r o z a t  
 
Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen 
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás 
által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és 
gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési 
díjakat elfogadja 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a 
Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Tóth Zoltán János polgármester 
 

2. Vegyes ügyek 
 
Kemence építésére érkezett árajánlatok  
(Árajánlat a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A képviselő-testület úgy döntött, hogy a kultúrház 
udvarában kemencét épít. A költségvetésben a megvalósításhoz szükséges előirányzatot 
betervezték. Alpolgármester asszony és Varga József képviselő több településen megnézte a 
közösségi térben épített kemencéket és árajánlatot kértek a kemencéket építő szakemberektől. 
Monostori Péter 1.200 e Ft, Laczkó Péter 895 e Ft, Tóth István 1.000 e Ft összegre adott 
ajánlatot. Az első két ajánlat nem tartalmazza az alap illetve a tető készítésének költségeit, az 
plusz költség lenne. Javasolja Tóth István ajánlatának elfogadását.  
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A képviselők egyetértettek a javaslattal. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a kultúrház udvarán kemence építésével a 
benyújtott árajánlat szerint Tóth István vállalkozót bízza meg a Képviselő-testület.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
12/2018. (III.13.) Kt. 

h a t á r o z a t  
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint a kultúrház udvarán 
kemence építésével Tóth Istvánt (Litér, Árpád u. 53.) vállalkozót 
bízza meg 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint összeggel. 
Az építés költségeinek előirányzatát a 2018 évi költségvetés 
tartalmazza.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
Hegymagas 68, 69, 71 és 72 hrsz-u ingatlanok összevonására földmérő megbízása 
(Árajánlat a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, 
az önkormányzat tulajdonában lévő 68, 69, 71 és 72 hrsz-u ingatlanokat összevonatja, hogy 
rendezett telek alakuljon ki, mely azért szükséges, hogy a tervezett melléképületre építési 
engedélyt tudjanak kérni. A földmérési munkákra árajánlatokat kért, a Terracad Kft 127 e Ft, 
a Geoprox Bt. 108 e Ft, a Vizageo Bt. 90.400 Ft összegű árajánlatot adott.  
Javasolja, hogy a legalacsonyabb összegű árajánlatot, a Vizageo Bt. árajánlatát fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
13/2018. (III.13.) Kt. 

h a t á r o z a t  
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint az önkormányzat 
tulajdonában lévő Hegymagas 68, 69, 71 és 72 hrsz-u ingatlanok 
telek összevonási munkáival a Vizageo Bt-t (Tapolca Dózsa Gy. 
u. 26.) bízza meg 90.400 Ft  azaz Kilencvenezer-négyszáz forint 
összeggel. 
A földmérési díjat a 2018 évi költségvetés tartalmazza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
munkát rendelje meg. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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Ravatalozó nyílászáróinak és homlokzatának festése 
(Árajánlat a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A ravatalozó nyílászáróinak és homlokzatának festési 
munkáira árajánlatokat kért, Sárközi János vállalkozó 166.500 Ft, Gombor Krisztián 
vállalkozó 230 e Ft összegű árajánlatot adott.  
Javasolja, hogy az alacsonyabb összegű árajánlatot adó Sárközi János vállalkozót bízza meg a 
képviselő-testület.  
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
14/2018. (III.13.) Kt. 

h a t á r o z a t  
 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint a ravatalozó 
nyílászáróinak és homlokzatának festési  munkáival Sárközi 
János (Nemesgulács, József A. u. 78.) vállalkozót bízza meg 
166.500 Ft, azaz Százhatvanhatezerötszáz forint összeggel. 
 
A festési munka költségeinek előirányzatát a 2018 évi 
költségvetés tartalmazza.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Hivatal homlokzatának festése 
(Árajánlat a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A hivatal homlokzatának festésére árajánlatokat kért, 
Sárközi János vállalkozó 624 e Ft, Gombor Krisztián vállalkozó 1.129 e Ft összegű árajánlatot 
adott. Tájékoztatja a képviselőket, hogy kisebb építési munkára nagyon nehéz vállalkozót 
találni, többen mondták azt, hogy már nem tudnak munkát vállalni 2018 évre. 
Javasolja, hogy a hivatal épület homlokzatfestési munkáival Sárközi János vállalkozót bízza 
meg a képviselő-testület. Dolgozott már az önkormányzatnak, megbízhatónak tartja és az ár is 
reális. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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15/2018. (III.13.) Kt. 
h a t á r o z a t  

 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint a hivatal épület 
homlokzati festési munkáival Sárközi János (Nemesgulács, 
József A. u. 78.) vállalkozót bízza meg 624.000 Ft, azaz 
Hatszázhuszonnégyezer forint összeggel. 
A festési munka költségeinek előirányzatát a 2018 évi 
költségvetés tartalmazza.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Árajánlatot kért a hivatal kerítésének festésére is, az 
árajánlat összege 427 e Ft.  Javasolta, hogy ebben a kérdésben a döntést halassza el a 
képviselő-testület.  
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal.  
 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 17.00 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 
 


