
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2009. január 13-án 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Általános Iskola Szigliget, Kossuth u. 53.

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző
Dr. Laposa József Környezetterv Kft tervező
Balogh Krisztina tervező

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő jelen van, az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.

Ismertette az ülés javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ Településfejlesztési koncepció módosítása

1./ Vegyes ügyek



1./ Településfejlesztési koncepció módosítása

Balassa Balázs polgármester: A Településfejlesztési koncepció módosítására vonatkozó
előterjesztést képviselő társai előzetesen, írásban kézhez kapták. A képviselő-testület 2005-
ben elfogadta a településfejlesztési koncepciót. Azóta megjelent a településen több befektető,
illetve a turizmusban keletkező hatások, igények tükrében végig kell gondolniuk, melyek azok
a kiugrási lehetőségek, hogy az állandó lakosságot meg tudják tartani, illetve a turizmus
fejlesztésében hatékonyan tudjon a település megjelenni. A koncepció ezt tartalmazza,
kiemelve a borászatot, kiemelve a minőségi szálláshelyek megteremtését, illetve azt kiemelve,
hogy értékeiket megőrizzék, tehát, olyan fejlesztések valósuljanak meg, melyek összhangban
vannak a mostani értékeik megőrzésével, természeti értékeikkel. Kérdése képviselő társai felé,
találtak-e olyan részt, ami nem biztos, szerencsés, hogy benn van, illetve van-e olyan rész,
amit bővíteni kellene, illetve mi az, ami hiányzik. Azt képviselő társainak tudni kell, úgy
szeretné, ha elfogadnák ezt a koncepciót, ha új igények, elképzelések jelennének meg a
rendezési terv elfogadása előtt, és a testület úgy gondolja, hogy ezek a megjelenő
elképzelések a települést előreviszik, a koncepciót később módosítani tudják. A koncepció
elfogadása most azért is szükséges, mert az anyagot tervtanács elé viszik, ahol elfogadott
koncepcióval kell rendelkezniük.
Mindannyian tudják, meg kell őrizni a magánszálláshelyeket, a családias nyaralás jó, ezt egy
réteg igen is igényli, de ha nincs egy minden igényt, szolgáltatást kielégítő szolgáltatás,
meghal a turizmusuk. Az előző rendezési tervben is nagy hangsúlyt fektettek a borászatra, a
szőlőterületek megőrzésére, ez a jelenlegiben is hangsúlyosan jelentkezik.
A koncepcióban szerepel az egészséges turizmus, kerékpáros turizmus, illetve a település
értékeinek a megőrzése. Amennyiben új elemek, elképzelések jelennek meg a rendezési terv
elfogadása előtt, a koncepció módosítására lehetőség lesz.
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, javasolja, hogy a településfejlesztési koncepció
módosítását fogadják el.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi
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H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület Szigliget község Településfejlesztési
Koncepció módosítását elfogadja.

Vegyes ügyek

Szemétszállítás közbeszerzési eljárása

Balassa Balázs polgármester: Az előző testületi ülésen már jelezte, hogy a balatonrendesi
szeméttelepnek 2009. július 16-ig van működési engedélye, utána nem lehet odaszállítani
szemetet. A tapolcai szeméttelepre történő beszállításra nincs lehetősége a BÖKI-nek, ezért
egy alternatíva maradt, közbeszerzést kell kiírniuk. Több szakemberrel, céggel beszélt
évközben senki nem hajlandó, vagy olyan feltételekkel, melyet nem tudnak biztosítani, a
lakosságra nem lehet áthárítani. A lehetőségek ismeretében április 1, a második negyedév
lenne azaz időpont, amire a közbeszerzést ki kellene írni. Egyszerűsített közbeszerzésről lenne
szó, ami három cég meghívásos pályázatát jelenti. A közbeszerzési anyagot az a cég



készítené, amely a regionális hulladékközpont közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait végzi. A
cég vállalta, hogy ingyenesen elkészíti az anyagot, és le is vezeti a közbeszerzést.
A közbeszerzésbe az alábbi főbb pontok lennének megjelölve. A település egészéről egész
évben hetente egyszer vinnék el a szemetet, kivétel a nyári időszakban július és augusztus
hónapokban, akkor hetente 2 alkalommal. A nyaraló és a lakóövezet nem lenne
szemétszállítás terén kettéválasztva, csak a fizetendő díj alapján, mert a nyaralók csak félévet
fizetnének. Azt nem szeretné, mint Badacsonytomajon, hogy a nyaralóövezetbe félévig be
sem megy a kukásautó, mert ott lehetősége sincs arra, hogy télen lejön és kirakja a szemetét.
Úgy gondolja, hogy ugyanazzal a rendszerrel kell megoldaniuk, mint, ahogy a BÖKI
szállította a szemetet. A díjfizetés is maradna, 6 hónapot a nyaralótulajdonos, 12 hónapot az
állandó lakos fizetne. 1 kuka, akinek több szemete keletkezik, az zsákot vásárol. Ugyanaz
lenne, amit 2008-ban bevezettek, az lenne folytatva. A lakosságra áthárítandó díjtételről most
nem kellene beszélniük, de mint korábban említette, mindenképp emelést kell eszközölniük,
de ezt akkor tartja indokoltnak, ha tudják a közbeszerzés alapján, milyen árakról lesz szó.
Azt is tudni kell, hogy Badacsonyban 18 e Ft, Balatonedericsen, Tapolcán 14 e Ft. Ilyen
díjtételekről beszélnek a szigligeti 6 e Ft-tal szemben. Úgy gondolja, az önkormányzat ily
mértékben nem vállalhatja át a terhet a lakosságtól.
Szerették volna azt elérni, hogy azt engedje meg a törvényhozó, hogy amíg a regionális
szemétlerakó nem épül meg, ezek a szemétlerakók működhessenek, de ez már a sokadig
határidő, és azt mondták nincs további hosszabbításra lehetőség. Azt mondták, nekik is rég
meg kellett volna építeni a regionális hulladéklerakót.

Szabó Tibor képviselő: Pontosítani szeretne, kérdezné, április 1-től már nem a BÖKI szállít?

Balassa Balázs polgármester: Igen. Azt tudni kell, szíve szerint nem szeretné megszűntetni a
BÖKI-t. Komolyan foglalkozik vele, illetve a törvényi hátteret megteremteni a zöldhulladék
elhelyezés, elszállítás tekintetében, valamint, hogyan tudnák ebbe belevonni a BÖKI-t, illetve
a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében is komoly lépéseket tudnának megtenni, hogy a
BÖKI is megmaradhasson, illetve a településen a szolgáltatás ne csak dráguljon, hanem
javuljon is.
Javasolja, hogy 2009. április 1-től a településen keletkezett hulladék elszállítására
egyszerűsített közbeszerzési eljárást írjon ki a testület. Az ajánlati felhívás tartalmazza, a
lakossági települési szilárdhulladék gyűjtése, szállítása, lerakása a község közigazgatási
területén szeptembertől júniusig heti 1 alkalommal, júliustól augusztusig heti 2 alkalommal,
konténeres szilárdhulladék szállítása és lerakása (3 db), lomtalanítás évente 1 alkalommal.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a CEU-Tender Kft-t bízza meg, továbbá hatalmazza fel a
polgármestert arra, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szerződést kösse
meg.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi
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A képviselő-testület a településen keletkezett települési hulladék gyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére egyszerűsített közbeszerzési eljárást ír ki. Az ajánlati
felhívás tartalmazza:
- a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontja 2009. április 1.
- a lakossági települési szilárdhulladék gyűjtése, szállítása, lerakása a község
közigazgatási



területén szeptembertől júniusig heti 1 alkalommal, júliustól augusztusig heti 2
alkalommal,
- konténeres szilárdhulladék szállítása és lerakása (3 db),
- lomtalanítás évente 1 alkalommal.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a képviselő-testület a CEU-Tender Kft-t bízza
meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására
vonatkozó szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző

Ódor Zoltán
képviselő
jkv.hitelesítő


