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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. november 19-én 
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. Bejelenti, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Az 
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontokat 
fogadja el. A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1.  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
2.  Vegyes ügyek (Árajánlatok) 
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
 
 
1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A képviselő-testület 2000-ben fogadta el a helyi 
közművelődésről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet felülvizsgálata a jogszabályi 
változások miatt vált szükségessé. A módosítás olyan mértékű, hogy célravezetőbb, a 
jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása.  
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 
javaslata? 
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Varga József képviselő: Úgy gondolja, ha betartják a rendeletben leírtakat, akkor nagyon jól 
fog működni a rendezvények megszervezése, lebonyolítása. Minden benne van, aminek benne 
kell lennie. 
 
A polgármester javasolja, hogy a rendelet tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:  
 
8/2018. (XI. 30.)    

r e n d e l e t 
 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 
 
2. Vegyes ügyek (Árajánlatok) 
(Az árajánlatok a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A gazdasági épület felújítására 3 vállalkozótól kért 
árajánlatot, de csak 2 érkezett meg.  A SÁFÁR-BAU Kft. 12.217.823 Ft összegben adta be az 
ajánlatot, Hoffman Krisztián pedig 11.850.000 Ft összegben. Külön ajánlatot adtak a 
nyílászárók cseréjére. Javasolja, hogy az alacsonyabb összegű árajánlatot fogadják el. 
 
Kozma-Bognár László képviselő: Egyetért azzal, hogy az alacsonyabb árú ajánlatot 
fogadják el. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy Hoffman Krisztián által benyújtott 
árajánlatot fogadják el. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
81/2018. (XI.19.)    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hegymagas, Széchenyi utca 15. szám alatt építendő gazdasági 
épület engedélyezési terv szerinti 
a) kiviteli munkáival Hoffman Krisztián vállalkozót bízza meg 
az árajánlatban szereplő bruttó 10.835.130 Ft, azaz Tízmillió-
nyolcszázharmincötezer-százharminc forint összegben. 
b) a gazdasági épület nyílászáróit a benyújtott árajánlat alapján 
350.000 Ft azaz Háromszázötvenezer forint összegben Kondor 
Imre vállalkozóval készítteti el.  
A képviselő-testület a pénzügyi forrást a 2018 évi költségvetési 
tartalék terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozói 
szerződés aláírására. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: 2018. november 30. 
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Tóth János Zoltán polgármester: A következő, amiről dönteni kell, az a főtér térkövezésére 
érkezett ajánlatok elbírálása. Három ajánlat érkezett, SÁFÁR-BAU Kft. 6.745.275 Ft, 
Hoffman Krisztián 5.057.775 Ft, FÜLÖP Környezetépítő és Szolgáltató Kft. 3.878.262 Ft 
összegben nyújtotta be. 
 
Kozma-Bognár László képviselő: Hoffman Krisztián ajánlatát támogatja, ismeri a munkáját, 
szépen dolgozik. A FÜLÖP Környezetépítő és Szolgáltató Kft. olcsóbb, de a munkájában sok 
kivetni valót talál. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Hoffman Krisztián ajánlatát támogatja. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Javasolja, hogy Hoffman Krisztián által benyújtott 
árajánlatot fogadják el. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
82/2018. (XI.19.)    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal és a templom előtti járda térkövezésével 
Hoffman Krisztián vállalkozót bízza meg az árajánlatban 
szereplő bruttó 5.057.775 Ft, azaz Ötmillió-ötvenhétezer-
hétszázhetvenöt forint összegben. 
A képviselő-testület a pénzügyi forrást a 2018 évi költségvetés 
felújítási előirányzata terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozói 
szerződés aláírására. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
Határidő: 2018. november 30. 

 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, a zárt 
ülés idejére szünetet rendel el. 
 
Szünet. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A zárt ülést követően a képviselő-testület nyilvános ülésen 
folytatja munkáját. 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: A 2018 évi költségvetésben a polgármester és az 
önkormányzati dolgozók jutalmazására terveztek előirányzatot. Javasolja, hogy a 
polgármester részére 300.000 Ft összegű jutalmat állapítson meg a képviselő-testület. 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Érintettséget jelent be, kéri, hogy a képviselő-testület zárja 
ki a döntéshozatalból. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta:  
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102/2018. (XI.19.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Tóth 
János Zoltán polgármestert a polgármester jutalmának 
megállapítása előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalból 
kizárja. 

 
 
Gyurka Miklósné alpolgármester: Javasolja, hogy Tóth János Zoltán polgármester részére 
300.000 Ft összegű jutalmat állapítson meg a képviselő-testület.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
103/2018. (XI.19.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth 
János Zoltán polgármester részére 300.000  Ft összegű jutalmat 
állapít meg. 
Megbízza az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Gyurka Miklósné alpolgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 17.10 órakor bezárta. 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


