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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2013. január 24-én 17.00 órakor tartott nyilvános üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

Balassa Balázs polgármester 

Szabó Tibor alpolgármester            

Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

  

Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária körjegyző 

       
 

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

képviselő-testületi tag jelen van, az ülés határozatképes. 

 

Az 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./ Szigliget Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

2./ Szigliget Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve 

3./ Határozat „A Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai          

potenciájának erősítése érdekében” elnevezésű sikeres pályázatra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításáról külső tanácsadó bevonásával 

4./ Az állami fenntartású köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 

ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatába adására vonatkozó megállapodás 

aláírására felhatalmazás 

5./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Szigliget Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 2011-ben 

fogadta el a képviselő-testület. A módosítás jogszabályi változások miatt vált szükségessé a 

megváltozott rendelkezéseknek megfelelően. Javasolom, hogy az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatát a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

3/2013.(I. 24.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget Község Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta 

 

 

2./ Szigliget Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét képviselő-

társaim kézhez kapták. A közbeszerzési terv a várral kapcsolatos közbeszerzési feladatokat 

tartalmazza, építési beruházás, árubeszerzés, illetve szolgáltatás megrendelés. Mindegyik 

feladatra meghívásos pályáztatás kerül kiírásra, tárgyanként 3 pályázatot kell bekérni. A 

közbeszerzéssel járó költségeket a pályázat tartalmazza. A beruházás költsége nettó 133 

millió, a szolgáltatás nettó költsége 19 millió, az árubeszerzés nettó költsége cca. 23 millió, a 

másik árubeszerzés nettó költsége 11 millió. Az árubeszerzés ketté van bontva, mert, amit egy 

cég el tud látni, az van egy kategóriába sorolva. Amennyiben a közbeszerzés nem fog csúszni, 

a beruházás befejezési határideje december 31. 

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy előleget kérjünk, ez megtörtént. 50 millió forint 

kértünk, ami várhatóan februárban kerül a számlánkra. Lényeges, hogy nem kell az első 
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kifizetési kérelemnél erről elszámolni, tudjuk görgetni, ennyi tartalékunk lesz, ez alapján 

remélhetőleg hitelt a beruházásra nem kell felvenni. Jövő héten beszéljük meg az 

érintettekkel, hogyan fog a beruházás elindulni. Terv szerint áprilisban kezdődik a beruházás, 

az építési tevékenység. Ez akkor hiúsulhat meg, ha a közbeszerzés csúszik, illetve, ha úgy 

döntünk, hogy először megcsináltatjuk a kiviteli terveket, mert akkor 2 hónapot csúszni 

fogunk. Azaz álláspontom, hogy engedélyes tervek alapján írjuk ki a közbeszerzést, ennek, az 

idő miatt nagy jelentősége van, mert akkor áprilistól már elkezdhetjük az építőanyag 

felszállítását, ami nagy problémát fog okozni a várban. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Hogy látod, mennyire fog bezavarni a turizmusba? 

 

Balassa Balázs polgármester: Készült egy organizációs terv, aminek a lényege, hogy a vár 

folyamatosan nyitva lesz. Építőanyag csak annyi lesz deponálva, ami elfér, a felszállítása 

reggel 9.00 óráig történhet, az építési tevékenységnél biztosítani kell a szabad közlekedést.  

Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 

tervét a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

4/2013.(I. 24.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget Község Önkormányzatának 2013. 

évi közbeszerzési tervét elfogadta 

 

 

 

3./ Határozat „A Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai          

potenciájának erősítése érdekében” elnevezésű sikeres pályázatra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításáról külső tanácsadó bevonásával 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi pont arra vonatkozik, hogy megindítjuk a 

közbeszerzési eljárást külső tanácsadó bevonásával. A tanácsadó személyéről később fogunk 

dönteni. Javasolom, hogy a képviselő-testület a közbeszerzési eljárást külső tanácsadó 

bevonásával megindítja. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

5/2013. (I. 24.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület „A Balaton várának fejlesztése a történelmi 

épített örökség turisztikai potenciájának erősítése érdekében” 

elnevezésű sikeres pályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárást 

külső tanácsadó bevonásával megindítja.  
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4./ Az állami fenntartású köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan 

és ingó vagyon ingyenes használatába adására vonatkozó megállapodás aláírására 

felhatalmazás 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület döntött arról, hogy az iskolaépület 

fenntartása, működtetése önkormányzati feladat marad. Jelenleg az iskolaépület, illetve az 

épületen belüli ingó és ingatlanvagyon használatba történő átadásáról kell döntenünk. A 

megállapodásban módosításokat kértünk, melyek elfogadásra kerültek. Például a 

megállapodásban az szerepelt, ha mi használni szeretnénk valamilyen célra az iskolaépületet, 

azt 15 nappal előbb be kell jelenteni, ezt kértük módosítani 5 napra. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Lemondunk az iskola tulajdonjogáról? 

 

Balassa Balázs polgármester: Az iskola tulajdonjogáról nem mondunk le, üzemeltetésre 

adjuk át. Mivel oktatás céljára átadjuk, nekünk egyeztetni kell, hogy a mi rendezvényünk ne 

zavarja az oktatást. Jeleztük, hogy a 15 nap hosszú idő, a módosításunkat elfogadták 5 nappal 

előtte kell jeleznünk. Lehetőségünk van arra, hogy bérbe kiadjuk, táboroztassunk, a plusz 

feladatokat, amit eddig is ellátunk, csak előzetes egyeztetés útján. Úgy érzem, lesznek 

problémák, műfüves pálya, bitumenes pálya, konyhai étkező. Ezekről most nincs szó, ez lesz 

majd a következő. Ezeket is át kell adni, és az egy keményebb dolog lesz, mert abba nem 

fogunk belemenni, hogy a műfüves pálya használatát előtte nekünk kell 5 nappal bejelenteni. 

Ott ők fognak engedélyt kérni, ők fogják jelezni, mikor szeretnék oktatási időn kívül 

használni. Amennyiben nincs több észrevétel, javasolom, hogy az állami fenntartású 

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes 

használatába adására vonatkozó megállapodás aláírására a képviselő-testület hatalmazzon fel. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

6/2013.(I. 24.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

állami fenntartású köznevelési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatába adására 

vonatkozó megállapodás írja alá. 

Határidő: 2013. február 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet mai nap volt Badacsonytomajon 

képviselő-testületi ülés a Turisztikai Egyesülettel kapcsolatban. Badacsonytomaj egy 

egységes megállapodást készített, ami az eddigi egyenkénti megállapodások helyébe lépne. A 

megállapodásban az szerepelt, amiben lényegében megállapodtunk, idegenforgalmi 

adóbevételek arányában járulnak hozzá az önkormányzatok. Ez alapján készült egy számítás, 

Badacsonytördemic eddig fizetett 300 e Ft körüli összeget, most kijött 1.100 e Ft, 

Ábrahámhegy 300 ezret fizetett, most kijött 900 e Ft. A mi esetünkben  900 e Ft, mint eddig, 

de ezen felül fizetjük a Dóri bérét négy hónapra és a közüzemi díjakat. Elmondtam, mi ezt el 

tudjuk fogadni, ha az az összeg, amit a 900 e Ft-on felül fizetünk, az is bele van számolva a 

közösbe. Azt mondták természetesen, mert ez a pályázatnak a része. Badacsonytördemic és 

Ábrahámhegy nem szeretné a számított költséget felvállalni, ők szeretnének még erre 
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visszatérni. Lényegében élő szerződésünk van, a probléma az, hogy Badacsonytomaj nem 

szeretne 11 milliót kifizetni, csak a 9 milliót, ezt is nehezen. 

Ha a módosítás megszületik és a TDM pályázhat, kértem, hogy együttes ülésen döntsük el, 

hogy részt kívánunk-e venni pályázaton. 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 

 

 


