
Képviselő-testület  

Szigliget 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2013. január 04-én 11.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

Balassa Balázs polgármester            

Balassa Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

 

 

Távolmaradását bejelentette: 

      Szabó Tibor alpolgármester 

Baráth Sándor képviselő 

  

Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária körjegyző 

       
 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő-testületi tag közül 3 jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes. 

 

A rendkívüli ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a javasolt napirendi pontokat. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 

 

A megtárgyalt napirend 

 

 1./ Bio-kazán pályázatra beérkezett árajánlatok elbírálása 

 

 2./ Háziorvosi szolgálat részére számítógép vásárlás 

 
 

1./ Bio-kazán pályázatra beérkezett árajánlatok elbírálása 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy az orvosi rendelő és a hivatal 

bio-kazán kivitelezésére három árajánlat érkezett. Gáz-Coop Kft bruttó 16.962.900 Ft, 

Pölczmann István halimbai vállalkozó ajánlata bruttó 18.182.720 Ft és Torbó Attitla Csaba 

tapolcai vállalkozó bruttó 18.828.080 Ft összegű árajánlatot adott. Mind három ajánlat 

tartalmazza a 20 LE Honda motoros aprítógép beszerzését, az üzembe helyezéssel kapcsolatos 

teendőket. A három ajánlat közül a Gáz-Coop Kft ajánlata a legalacsonyabb.  

Az árajánlatban szereplő aprítógép vonóhoroggal személygépkocsira, a kisbuszra 

rákapcsolható, a szállítása így egyszerűen megoldható. 

 

Káli Magdolna képviselő: Közösen pályáztunk az aprítógépre, hol lesz, hogy lesz a 

működtetése? 

 

Balassa Balázs polgármester: Szigliget pályázatában szerepel, Badacsonytördemic, 

Hegymagas községekkel közösen fogjuk használati szerződés alapján használni.  Az aprítógép 

szállítását, a gépkezelőjét a társközségeknek kell megoldani. Elgondolásom szerint mi a 

helyszínen fogjuk az aprítékot elkészíteni, és azt fogjuk a tároló helyre traktorral beszállítani. 

Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy az önkormányzati épület és orvosi rendelő 

Bio- és megújuló energiafelhasználása startmunka mintaprogram keretében készülő 

megvalósítási munkálatok elvégzésére benyújtott 16.962.900 Ft fix összegű árajánlatot 

fogadja el a képviselő-testület, továbbá hatalmazzon fel a képviselő-testület, hogy a 

vállalkozói szerződést írjam alá. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

1/2013.(I. 04.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzati épület és orvosi rendelő 

Bio- és megújuló energiafelhasználása startmunka 

mintaprogram keretében készülő megvalósítási munkálatok 

elvégzésére 16.962.900 Ft fix összegben a Gáz-Coop Kft (8300 

Tapolca, Vasút út 2-4.) szám alatti kft árajánlatát elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az árajánlat alapján a 

vállalkozói szerződést kösse meg. 

Határidő: 2013. január 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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2./ Háziorvosi rendelő részére számítógép vásárlás 
 

Balassa Balázs polgármester: Doktornő megkereste az önkormányzatot, szeretné a 

számítógépet lecserélni a régi lap-top helyett egy megbízható jó paraméterekkel ellátott 

számítógépet vásárolni, ami a programokat, adatokat kezelni tudja. A doktornő által jelzett 

számítógép több mint 300 e Ft-ba kerülne, igaz, hogy ez a modell legalább 5 évig megfelelő 

lenne számukra. Ezt az összeget magasnak találtam, ezért megkértem Egyed Pétert járjon 

utána, esetlegesen milyen olcsóbb lehetőségek vannak azzal, hogy a doktornő által jelzett 

programok, adatok kezelésére is megfelelő legyen. Van hasonló adottságú gép január 8-ig 

akciósan 180 e Ft-ért. Azt nem mondom, hogy ugyanolyan szuper, mint, amit a doktornő 

nézett, de Péter szerint teljesen megfelelő, a rendelőben használt programok, adatok 

kezelésére elegendő memória állna rendelkezésre. 
 

Balassa Sándor képviselő: Az olcsóbb számítógép beszerzését támogatom, de ez 

kötelezettségünk? 
 

Balassa Balázs polgármester: Szerződés szerint 70 e Ft felett az önkormányzat biztosítja az 

alapvető működéshez szükséges eszközöket. A számítógép ide tartozik, de az más kérdés, 

hogy Hegymagas és Raposkának is be kellene szállni. 
 

Balassa Sándor képviselő: Rövid a határidő, hogy a másik két települést megkeressük. 

Vásároljuk meg a 180 e Ft-os gépet, aztán majd meglátjuk, hogy a másik két település 

mennyivel járul hozzá, hisz náluk is ezt a lap-topot használják. Ha a doktornőnek nem felel 

meg ez a gép, vásárolja meg a 300 e Ft-ost, mi ennyit tudunk hozzáadni. 
 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a háziorvosi szolgálat részére lap-top 

vásárlásra 180 e Ft-ot biztosítsunk a 2013. évi költségvetés terhére. 

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

2/2013.(I.04.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a háziorvosi szolgálat részére lap-top 

vásárlás céljára 180 e Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetés 

terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy dr. Karasszony Diána 

háziorvost a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa, továbbá 

a számítógép költségét a 2013. évi költségvetésbe tervezze be. 

Határidő: 2013. január 07. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 11.30 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 


