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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Kultúrházat évente több alkalommal is bérbe adjuk, a bérlők a konyhában található polcokon 
lévő eszközöket is használják, de vannak köztük olyanok, amiket nem szívesen bocsátanánk a 
bérlők rendelkezésére. Előzetes megbeszéléseink alkalmával szóba került a Kultúrház 
konyhájába egy zárható beépített szekrény elkészíttetése, amiben a konyhai eszközöket lehetne 
tárolni. Az Önkormányzat több vállalkozót is felkért a szekrény árajánlatának benyújtására. 
 
A beépített szekrény elkészítésére az alábbi (bruttó) ajánlatok érkeztek: 
1. Mészáros és Társa Kft.      8300 Tapolca, Ipar u. 6.      
360.000 Ft 
2. Zsohár László e.v.     8771 Hahót, Zrínyi u. 115.     400.812 Ft 
 
Az ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. 
napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.  
Javaslom a beépített szekrény elkészítésére a legalacsonyabb ajánlattevő Mészáros és Társa 
Kft. ajánlatát elfogadni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve véleményüket 
megküldeni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2021. (V. .....) Kt határozata 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye 
kikérésével a következő döntést hozom: 
 



A Hegymagas Község Önkormányzat tulajdonában álló kultúrházban a beépített szekrény 
elkészítésével az árajánlatának megfelelően a Mészáros és Társa Kft-t bízza meg 360.000 Ft, 
azaz háromszázhatvanezer forint összköltséggel. Az ár tartalmazza a helyszínre szállítás és a 
beszerelés költségét is. 
 
A költségvetés e célra előirányzatot nem tartalmaz, a beruházás költsége a 2021. évi általános 
tartalék terhére biztosított. 
 
A Polgármester a vállalkozó tájékoztatásával és a beépített szekrény elkészítésével kapcsolatos 
intézkedéseket megteszi, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a megtett intézkedésekről és a 
szerződés aláírásáról. 
 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős : polgármester 
 
Hegymagas, 2021. május 06. 
 
    .     Gyurka Miklósné  
             polgármester 


