Képviselő-testület
Hegymagas

Jegyzőkönyv

Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 23-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
Kozma Bognár László képviselő
Varga József képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző

Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy
a képviselő-testület 5 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.
2.
3.

Információátadási szabályzat elfogadása
A 2018. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
Vegyes ügyek

1. Információátadási szabályzat elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az előterjesztést és a szabályzat tervezetet mindenki
kézhez kapta. Jogszabályi előírás, hogy a közfeladatot ellátóknak információátadási szabályzatot kell
készíteni és közzétenni. Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban nincs észrevétel, javasolja
a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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16/2018. (IV.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hegymagas
Község
Önkormányzata
Információátadási
szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Lutár Mária jegyző

A 2018. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Tóth János Zoltán polgármester: Az éves költségvetésben nem szerepel olyan összegű
beruházás, ami szükségesség tenné közbeszerzési eljárás lefolytatását, ezért a közbeszerzési
terv készítése nem szükséges. Javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot fogadja el.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
17/2018. (IV.23.) Kt.
határozat
Hegymagas
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)
bekezdésére hivatkozva 2018. évre összesített közbeszerzési tervet
nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzésre igény merülne fel, úgy a
közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
Vegyes ügyek

Tájékoztató, árajánlatok
Tóth János Zoltán polgármester: Ismerteti Orbán Viktor miniszterelnök
önkormányzatokhoz írt levelét.
Tájékoztatja a képviselőket a Szent György Napok programjáról. Kéri a képviselőket, aki tud
vegyen részt a megnyitón és a programokon.
Szeretné, ha ismét beszélnének a kultúrház felújításáról, a tető illetve a nyílászárók cseréjéről.
A tető, az ereszcsatorna és a kémények felújítása kb. 3 millió forintba kerülne. A tető beázik,
a kémények nagyon rossz állapotban vannak, véleménye szerint időszerű lenne a felújítási
munkákat elkezdeni, amihez a településnek meg van a szükséges forrása.
A nyílászárók cseréjére kért árajánlatokat, fa és műanyag nyílászáróra. A műanyag véleménye
szerint praktikusabb lenne, a karbantartása olcsóbb lenne a jövőben, mint a fáé.
Az előtető terve elkészült, 1,3 millió forint a becsült költsége. Tóth Istvánnal, a kemence
építőjével beszélt, rövidesen jön és elkezdi a munkát.
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A költségvetésben a kultúrház felújítására, az előtető és a kemence építésére terveztek
előirányzatot, a maradvány még mindig rendelkezésre áll esetleges pályázat esetén saját
forrásra.
Kozma Bognár László képviselő: Nem javasolja a felújítási munkák elkezdését, biztos lesz
még pályázati lehetőség, amiből az egész felújítást meg lehet valósítani. Erre utal a
miniszterelnök levele is.
Kiss Józsefné képviselő: A tető felújítást elvégeztetné, a nyílászárók cseréjével várna, mert
pályázat esetén a nyílászáró cserével együtt a fűtéskorszerűsítésre is lehet pályázni. A
napkollektort a palatetőre nem teszik fel, a tető beázik, a kéményekhez is hozzá kell nyúlni,
ezért a tető felújítását nem halogatná.
Varga József képviselő: Most felújítják a tetőt, később egy másik testület mást gondol, egy
szebb épületet szeretne a falu központban, akkor a tetőt újra le kell bontani.
Arra is gondolni kell, hogy növekszik a lakosság száma.
Javasolja, hogy az előtető készüljön el és cseréljék ki a nyílászárókat.
Kozma Bognár László képviselő: Várna a felújítási munkákkal 2020-ig, addig lesznek uniós
pályázatok, egy pályázatból kompletten meg lehet oldani. Amennyiben a következő testület
bővíteni szeretné, akkor az egészet le kell bontani.
A nyílászáró cserét és a kémények felújítását támogatja.
Tóth János Zoltán polgármester: Arra is gondolni kell, hogy az épületeket fenn kell tartani.
Szeretné, ha a falu fejlődne, neki egyszerűbb, ha nem csinál semmit.
Az épület így is működtethető, keveset használják.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Jó lenne, ha egy helyen lenne a könyvtár és a kultúrház,
igény lenne a programokra.
Lenne kivitelező a felújítási munkára?
Tóth János Zoltán polgármester: A tetőfelújításra és a nyílászáró cserére lenne vállalkozó.
Az ajtók jók, a belső felújítással együtt az ajtókat is kicserélték.
Varga József képviselő távozott az ülésteremből, a képviselők száma 4 főre változott.
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hozzanak döntést arról, hogy a kultúrház
tetőfelújítását megvalósítják, bízzák meg a polgármestert, hogy a felújítási munkákra kérjen
árajánlatot.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
18/2018. (IV.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
kultúrház felújítási munkáinak megvalósítására vonatkozó
határozati javaslatot nem fogadta el.
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Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy hozzanak döntést arról, hogy a kultúrház
nyílászáróit (ablakok) kicseréltetik. A fa nyílászárókra Kondor Imre vállalkozó 1.739.00 Ft, a
Pálffy és Papp Kft. 2.517.877 Ft, a műanyag nyílászárókra AFT-2000 Kft 1.889.900 Ft
összegű árajánlatot adott. Az árak az Áfa-t tartalmazzák A műanyag nyílászárókat javasolja,
mert árban minimális összeggel kerül többe, mint a legolcsóbb fa, a későbbiekben a
karbantartási költség azonban kevesebb lenne.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
19/2018. (IV.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
kultúrház nyílászáróinak (ablakok) cseréjére vonatkozó
javaslatot elfogadta.
A nyílászáró cserével a jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint
AFT-2000 Kft . Tapolca, Béke u. 13. vállalkozást bízza meg
1.890.000 Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyílászárók gyártására és
beépítésére vonatkozó szolgáltatói szerződést aláírja.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Tóth János Zoltán polgármester: A legutóbbi ülésen döntött a képviselő-testület a hivatal
épületének külső festési munkáiról. A szerződéskötéskör tájékoztatta a vállalkozó, hogy az
állványozási munkákért 200 ezer forintot kér még, az az árajánlatban nem szerepelt. Valóban
fel van tüntetve az árajánlatban, hogy az állványozási munkákat nem tartalmazza. Kéri a
képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel arra, amennyiben az elfogadott összegen belül másik
vállalkozó elvállalja, akkor azzal a szerződést kösse meg.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
20/2018. (IV.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatal
épületének külső festési munkáinak elvégzésére vonatkozóan
felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a 15/2018. (III.13.) Kt.

határozatban elfogadott 624.000 Ft összegű díjon belül más
vállalkozó a munkát elvégzi a vállalkozói szerződést kösse meg.
Határidő: 2018. október 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Tóth János Zoltán polgármester: A képviselő-testület döntött arról, hogy a Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat keretében elnyert
támogatásból a Szent György utca csapadékvíz elvezető árok burkolását végezteti el. Az árok

építésére bekérte az árajánlatokat a tapolcai Balaton-felvidéki Vízgazdálkodási Kft. 1.234
ezer forint, Mega Kft. 1.092 ezer forint, Fülöp Környezetépítő Kft. 981 ezer forint összegű
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árajánlatot adott. Javasolja, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó Fülöp Környezetépítő Kft.
árajánlatát fogadja el a képviselő-testület.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
21/2018. (IV.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent
György utca vízelvezető árok építési munkáival a jegyzőkönyvhöz
csatolt árajánlat szerint a Fülöp Környezetépítő Kft. Tapolca,
Nyárfa u. 3. vállalkozást bízza meg 981.108 Ft összegben.
A költségeket a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat keretében elnyert
támogatás terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

Tóth János Zoltán polgármester: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása címen pályázati lehetőség van belterületi önkormányzati utak, járdák felújítására.
A pályázat maximum 15.000.000 Ft-ra nyújtható be. Javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot
a hivatal előtti járda felújítására. A felújítás összköltsége bruttó 2.826.512 Ft, melyhez az
önkormányzatnak 423.977 Ft önrészt kell biztosítani. Javasolja, hogy nyújtsák be a
pályázatot.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
22/2018. (IV.23.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.
évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
címen meghirdetett pályázati felhívásban megjelölt 1. c)
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása fejlesztési alcélra
Hegymagas, József Attila utca (322 hrsz-u) járda felújítására
pályázatot nyújt be.
A felújítás összköltsége bruttó 2.826.512 Ft, azaz Kettőmilliónyolcszázhuszonhatezer-ötszáztizenkettő forint, melyhez az
önkormányzat 423.977 Ft azaz Négyszázhuszonháromezerkilencszázhetvenhét forint saját forrást biztosít.
A Képviselő-testület a vállalt saját forrást a 2018 évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester
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Tóth János Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hivatal kerítésének
festési munkáira megbízási szerződést kötött Merse Józseffel.
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
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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