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Képviselő-testület 
Hegymagas 

J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 17-én, 
17.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas, Szigligeti utca 13.) 
 
Jelen vannak: 

Tóth János Zoltán   polgármester 
Gyurka Miklósné  alpolgármester 
Kiss Józsefné    képviselő 
Varga József   képviselő 
Kozma-Bognár László  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.  Szent György utcai közvilágítás elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálása, 

kivitelező kiválasztása    
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
2.  Helyi rendőri szerv vezető kinevezésének véleményezése  
 Előadó: Tóth János Zoltán polgármester 
 
3.  Vegyes ügyek 
 
 
 
1. Szent György utcai közvilágítás elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálása, 
kivitelező kiválasztása  
(Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletei.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: A Szent György utca közvilágításának kiépítésére a 
költségvetésben 1.000.000 Ft előirányzatot tervezetek. Három cégtől kért árajánlatot. 
Csizmadia József egyéni vállalkozó 821.600 Ft + áfa, azaz 1.043.432 Ft összegben adott 
árajánlatot, a Horváth Vill Kft. 849.600 ft + áfa, ami 1.078.992 Ft, és az Elektro-Csali Kft. 
787.260 Ft + áfa, ami 999.820 Ft lenne. Javasolja, hogy az Elektro-Csali Kft. által benyújtott 
árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. 
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Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2019. (VI.17.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent 
György utcai közvilágítás kiépítésével az Elektro-Csali Kft.-t 
bízza meg, az ajánlatban szereplő 787.260 Ft + áfa összegben. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. június 20. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
 
 

2. Helyi rendőri szerv vezetője kinevezésének véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője június 1. 
napjától, a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság vezetésével bízta meg Rausz István r. 
ezredest. Erre való tekintettel a Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányvezetői beosztásának 
ellátásával Lóránd György r. alezredest bízta meg. Törvény írja elő, hogy a 
rendőrkapitányságnak előzetesen ki kell kérnie az érintett települési önkormányzatok 
testületének véleményét a kinevezésről. Javasolja, hogy a képviselő-testület Lóránd György r. 
alezredes kinevezése mellett foglaljon állást. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2019. (VI.17.) Kt. 

h a t á r o z a t 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Loránd 
György r. alezredes Tapolcai Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjének történő kinevezését támogatja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozat kivonat 
1 példányát a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságnak 
küldje meg. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 
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3. Vegyes ügyek 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Cséri Gergő plébános úr tájékoztatta, hogy egy 
komolyabb felújítás fog történni a templomban. A padlózat fel lesz szedve, a munkálatok 
ideje alatt szeretné a kultúrházban megtartani a miséket. Holnapi napon találkozik az atyával 
és megbeszélik, melyik napokon, és mikor lesz szüksége a kultúrházra.  
A Hegymagasról elszármazottak találkozója jól sikerült. Kevesebben vettek részt, mint azt 
előzőleg jelezték. Köszöni a rendezvény szervezésében, lebonyolításban közreműködők 
segítségét. 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 17.20 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
   polgármester               jegyző 
 


