Képviselő-testület
Hegymagas
Jegyzőkönyv
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 3-án, 15.30
órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.)
Jelen vannak:
Tóth János Zoltán
Gyurka Miklósné
Kiss Józsefné
Varga József
Kozma-Bognár László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária

jegyző

Tóth János Zoltán polgármester: Köszönti képviselő-társait és jegyzőnőt. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

Adatvédelmi (GDPR) megfelelőség elkészítése, támogatás nyújtása, adatvédelmi és
kockázatkezelési szempontok alapján
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

2.

Kisapáti út javítására beérkezett ajánlatok elfogadása
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

3.

Vegyes ügyek
Előadó: Tóth János Zoltán polgármester

1. Adatvédelmi (GDPR) megfelelőség elkészítése, támogatás nyújtása, adatvédelmi és
kockázatkezelési szempontok alapján
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tóth János Zoltán polgármester: Az együttes ülésen a jegyző már tájékoztatta a képviselőtestületeket erről. Felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a beérkezett árajánlatok alapján a
javaslatát.
Lutár Mária jegyző: Három cégtől kértek ajánlatot a hat teleülésre. A Hanganov Kft.
ajánlata 165.000 Ft +Áfa/hó összegre szól, ez egy alapszolgáltatás, a feladatellátás
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felügyeletét látnák el. Az Avtinet Szolgáltató Kft.-től már egy részletesebb ajánlat érkezett,
amely tartalmaz adatvédelmi felmérést, a felmérést követően az előírásoknak megfelelő
dokumentumok elkészítését és két év időtartamra a felügyeletet. Az ajánlat az adatvédelmi
tisztviselő költségeire is tartalmaz ajánlatot. A költségekre a település lakosságszáma alapján
adtak ajánlatot 1-500 főig, az egyszeri díj 700.000 Ft, ezen felül az adatvédelmi tisztviselő
díja, ami 43.104 Ft/hó. A harmadik ajánlat az Albacomp Kft.-től érkezett, ez az ajánlat is le
van bontva önkormányzatokra, nagyon hasonló az előző ajánlathoz, egyszeri díj, és a havidíj
vagy éves egyszeri díj a felügyeletre. Két éves szerződés esetén 135.000 Ft az egyszeri díj és
évente 319.200 Ft a kiépített rendszer továbbkövetése, működésének időszakonkénti
felülvizsgálata, a jogszabályváltozások követése. Az Albacomp Kft. árajánlatát javasolja
elfogadásra a képviselő-testületeknek, mivel az az összességében legjobb ajánlat.
Tóth János Zoltán polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
30/2019. (VI.03.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az
adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelő működés
biztosítása az önkormányzat és intézménye felkészítése az
előírások betartására” tárgyú megállapodást az ALBACOMP RI
Kft-vel (Székesfehérvár Mártírok útja 3/b.) köti meg két év
időtartamra, a jegyzőkönyvhöz csatol árajánlat szerint 135.000
Ft egyszeri díj és 319.200 Ft/év + ÁFA összegre.
A költségeket az általános tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester

2. Kisapáti út javítására beérkezett ajánlatok elfogadása
Tóth János Zoltán polgármester: Érkeztek árajánlatok írásban és szóban is, van ajánlat
meleg aszfaltra, szórt aszfaltra és hideg aszfaltra. Volt kint a helyszínen az ajánlattevőkkel
megnézni az utat, körülbelül 500 méteres szakaszon kellene az útjavítást elvégeztetni. Volt
aki a hideg aszfaltozást nem, a meleg vagy szórt aszfaltozást javasolta az útfelújításra. A szórt
aszfalt az olcsóbb, de nem jobb. Volt cég amelyik azt mondta, hogy kb. 10.000.000 Ft
összegben tudnák vállalni, két év garanciával. A Small Útépítő Kft. hidegaszfaltozásra
7.000.000 Ft összegben adott árajánlatot, ezt tartja a legkedvezőbb ajánlatnak, de többségében
a meleg aszfaltozást javasolja.
Varga József képviselő: Szerinte nem olyan hosszú az a szakasz, 370 méter körüli hosszra
emlékszik. Javasolja, hogy legyen lemérve a felújításra szánt útszakasz, és az alapján kérjenek
ajánlatot.
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Tóth János Zoltán polgármester: Le lett mérve, 470 méter. Megkérdezi a képviselőket,
hogy megkezdjék az útfelújítási munkákat, vagy nem.
Varga József képviselő: Meggondolandónak tartja, hogy a község ennyi pénzt ráköltsön,
mert nem a hegymagasi Szent György hegy-i lakosok használják. Kérdezi, hogy pályázati
lehetőség nem lesz-e rá a közeljövőben.
Kiss Józsefné képviselő: Ha sikerülne pályázatból felújítani, akkor is körülbelül
ugyanennyibe kerülne, mert a pályázathoz meg kell terveztetni, engedélyeztetni kell mely
nem kis költség.
Kozma Bognár László képviselő: Javasolja, hogy kérjenek fel egy szakembert, aki
megállapítja, hogy hideg vagy meleg aszfaltozásra lenne szükség.
Gyurka Miklósné alpolgármester: Nem ért egyet azzal, hogy kiad az önkormányzat közel
10.000.000 Ft-ot és a nagy mezőgazdasági gépek, teherautók tönkreteszik. Nem sok idő kell
ahhoz, hogy az út olyan legyen az aszfaltozás után, mint most.
Tóth János Zoltán polgármester: Egyértelmű, hogy a meleg aszfaltozás a jobb. Javasolja,
hogy egyelőre halasszák el a döntést arról, hogy az utat teljes hosszában felújítják,
tájékozódjanak, még milyen megoldási lehetőség van a felújítási munkák elvégzésére.
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
31/2019. (VI.03.) Kt.
határozat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Kisapáti összekötő út teljes hosszban történő aszfaltozási
munkáinak elhalasztására vonatkozó javaslatot nem fogadta el.
Tóth János Zoltán polgármester: További ajánlatokat kér be vállalkozóktól, megvizsgálják
annak lehetőségét is, hogy a továbbiakban is évente elvégzik hideg aszfalttal a kátyúzást.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 15.45 órakor bezárta.

Kmf.

Tóth János Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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