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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült a Képviselő-testület 2013. október 3-án 18.30 órai kezdettel tartott rendkívüli 
nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Balassa Sándor képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Baráth Sándor képviselő 
  
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 
képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes. Két határidős döntéshozatal miatt kellett a 
rendkívüli ülést összehívni. 
 
Az ülést megnyitom. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Képviselő-testület a meghívó szerinti 
napirendi pontokat tárgyalja meg.  
 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend: 
 

1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi kiírása 
2. KDOP-2.1/D-12-2012-0032 projekt közbeszerzési eljárás indítása 

 
 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi kiírása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Arról kell 
dönteni, hogy az önkormányzat részt vesz-e a Bursa pályázatban. Ha igen, akkor a pályázatot 
ki kell írni, és amikor beérkeznek a pályázatok, kell dönteni, hogy ki és mennyi összegben 
részesül. 
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Szabó Tibor képviselő: Az előző évekhez hasonlóan most is csatlakozzunk, én támogatom. 
 
Balassa Sándor képviselő: Az elmúlt évben volt olyan pályázó, aki a jövedelemhatár miatt 
esett ki, pedig a családnak nincs plusz jövedelme. Javasolom, hogy a jövedelemhatárt emeljük 
fel az öregségi nyugdíjminimum 3 szorosára.  
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
121/2013. (X .3.) Kt. számú 
    H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2014. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben 
rögzíti. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános Szerződési 
Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek és a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálására vonatkozó szabályzatnak megfelelően az „A” és „B” 
típusú pályázati kiírást készítse el és tegye közzé. 
Határidő: 2013. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
feltételeit úgy módosítsa a Képviselő-testület, hogy a jövedelemhatár az öregségi 
nyugdíjminimum 3 szorosát ne haladja meg.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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122/2013. (X .3.) Kt. számú 
    H a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszer elbírálásra vonatkozó szabályzat 2./ 
pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja: „Az 
önkormányzat csak azon hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok részére biztosítja a támogatást, akiknek 
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 3 szorosát nem haladja meg.” 
Megbízza a jegyzőt, hogy a szabályzaton a módosítást vezesse 
át. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
 
2. KDOP-2.1/D-12-2012-0032 projekt közbeszerzési eljárás indítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Hosszú procedúra után megkaptuk a régi tanítói lakás, építési 
engedélyét. Módosítani kellett a terveket a tetőtéri lépcsőfeljáró miatt, egy kéményt le kell 
bontani és újraépíteni. A jogerős építési engedély birtokában már nem lesz akadálya annak, 
hogy a közbeszerzési eljárást elindítsuk a kiállítótér kialakítására és berendezésére. 
Az eljárás meghívásos eljárás lesz.  A beruházás során a Kisfaludy u. 26. szám (15 hrsz.) 
alatti épület nyugati épületszárnyában lévő kiállítótermek előterének átalakítása és 
akadálymentesítését végzi majd el a nyertes vállalkozó. Első lépésben megkerestük a megyei 
múzeumot, és több erre jogosult vállalkozót, a rövid határidő miatt azonban többen nemet 
mondtak. Javasolom, hogy a Képviselő-testület a hirdetmény nélküli meghívásos 
közbeszerzési eljárás keretében az ORABAU Kft. 2836 Baj, Iparterület hrsz: 020/87, Spaletta 
Plusz Kft. 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 6., Inda Nyugat Kft. 9700 Szombathely, 
Szigligeti u. 77. vállalkozásoktól kérjen ajánlatot. 
A számlákat közvetlenül a pályázat kiírója fizeti, az önkormányzatnak nem kell 
megelőlegezni a költségeket. 
Az építési beruházás, becsült nettó értéke 18.950.000 Ft. Az ajánlattételi határidő: 2013. 
november 7. 10.00 óra.  
 
Aki a javaslatot el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 
123/2013. (X. 3.) Kt. számú 

 
 
h a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata mint ajánlatkérő a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerint - a Kbt. 121. § (1) 
bekezdés b) pontjára és a Kbt. 122/A. § (1) bekezdésére 
tekintettel - hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési 
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eljárást indít. A közbeszerzés tárgya a Szigliget, Kisfaludy u. 26. 
szám (15 hrsz.) alatti épület nyugati épületszárnyában lévő 
kiállítótermek előterének átalakítása és akadálymentesítése a 
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0032 azonosító számú „Balaton 
várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 
potenciáljának erősítése érdekében” című, Európai Unióból 
származó forrásból támogatott projekt keretében (építési 
beruházás). 
Nettó értéke 18.950.000 Ft. Az ajánlattételi határidő: 2013. 
november 7. 10.00 óra. 

 
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben képviselőtársaimnak kérdése, javaslata nincs 
több tárgy nem lévén az ülést 19.00 órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 Balassa Balázs      Lutár Mária 
 polgármester           jegyző 
 
 
 


