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Képviselő-testület 
Szigliget 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült a Képviselő-testület 2014. február 12-én 11.15 órai kezdettel tartott rendkívüli 
nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
 Balassa Sándor képviselő 
 Baráth Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 
képviselő közül 3 jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitom. 
 
Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat. Javasolom, hogy vegyük fel napirendre a 
következő napirendi pontokat: A belső ellenőrzési feladatok ellátása, Előzetes csatlakozási 
szándék a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban valakinek van-e még javaslata? Amennyiben nincs, aki el 
tudja fogadni, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.  
 
A megtárgyalt napirend: 
 
1. A 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási díjának csökkentésére pályázat 

benyújtása  
2. A belső ellenőrzési feladatok ellátása 
3. Előzetes csatlakozási szándék a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez  
4. Vegyes ügyek 
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1. A 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási díjának csökkentésére pályázat 

benyújtása  
 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést képviselő-társaim írásban megkapták. Ez 
évben is lehetőség van a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatására az 
önkormányzatnak pályázat benyújtására. A pályázati dokumentációt 2014. február 14-ig kell 
benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, e dokumentációhoz kell csatolni a képviselő-testület 
döntését arról, hogy pályázatot nyújt be az állami támogatás igénybevételére. 
Amennyiben a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, javasolom, hogy az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Képviselő-testület fogadja el. Aki egyetért 
ezzel az kérem most szavazzon. Egyhangú, köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
19/2014. (II.12.) Kt. számú 
     H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
8/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a 2014. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé. A Képviselő Testület 
meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás 
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
teendők lebonyolítására.  

   
 Határidő: 2014. február 14. 
 Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. A belső ellenőrzési feladatok ellátása  
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést képviselő-társaim írásban megkapták. A 
költségvetés tárgyalása során már szó volt róla, hogy a belső ellenőrzést a Szigligeti Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok közösen oldják meg. Megkaptuk az 
ajánlatot a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivataltól és van ajánlatunk egy vállalkozótól 
is. A kövágóörsi ajánlatban az szerepel, hogy a volt kistérség településeit szeretnék bevonni a 
feladat ellátásba. Az ajánlat ára kedvező, de az ellátandó ellenőrzések száma túl magas ahhoz, 
hogy azt 1 fő el tudja látni. Gondolni kell arra is, hogy a szabadságot is ki kell adni, beteg is 
lehet az ellenőr. Úgy gondolom, hogy a vállalkozótól kapott ajánlat ugyan magasabb, de a 
feladat ellátás színvonala, hatékonysága várhatóan jobb lesz. Ezért javasolom, hogy a 
képviselő-testület a Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó Kft-t bízza meg a belső 
ellenőrzési feladatok ellátásával az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak 
megfelelően. Aki ezzel egyetért, az kérem, most szavazzon. Egyhangú igen. 
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A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
 
20/2014. (II. 12.) Kt számú 
     H a t á r o z a t o t 
 

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a belső ellenőrzési tevékenység teljes körű ellátását a 
Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel – 
ügyvezető: Kövessi Sándor – kívánja ellátni, az 
árajánlatban szereplő 1.200.000 Ft + áfa vállalkozási 
díjért, mely magában foglalja:  
 

a) Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítését 
elektronikus formátumban, határidő: 2014. február 
28. 
b) A Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok 
tekintetében évi 6 db belső ellenőrzés lefolytatását 
(Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatonként 1 
db), mely magában foglal minden belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos kiadást, ide értve a kiszállás, 
nyomtatvány, irodaszer, és egyéb fogyó eszköz 
költséget is. Határidő: Ellenőrzési ütemterv szerint.  
c) ellenőrzések lefolytatásához kapcsolódó 
iratanyagok elkészítését (ellenőrzési program, 
megbízólevél, ellenőrzési jegyzőkönyv) 
d) Belső ellenőrzések nyilvántartásának elkészítését. 
Határidő: 2014. december 31. 
e) Közreműködést a Közös Hivatalhoz tartozó 
Önkormányzatokra vonatkozóan a stratégiai, 
valamint éves ellenőrzési ütemterv elkészítésében.  
f) Állandó rendelkezésre állást telefonon, ill. szükség 
szerint személyesen a gazdálkodással, belső 
ellenőrzéssel kapcsolatos témákban.  
 

2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza és felkéri a polgármestert - a Szigligeti 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 
Önkormányzatok felhatalmazásának birtokában 
(Szigliget, Badacsonytördemic, Hegymagas, 
Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács) - a szerződés 
megkötésére.  
 

 Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2014. február 20. 
 Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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3. Előzetes csatlakozási szándék a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez  
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést képviselő-társaim írásban megkapták. 
Javasolom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja 
el. Aki ezzel egyetért az kérem most szavazzon. Egyhangú igen, köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
21/2014. (II. 12.) Kt. számú 
    H a t á r o z a t o t  
       

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja előzetes csatlakozási szándékát, és részt kíván 
venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 
2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó 
vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia 
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes 
elismerésében. 
 
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a határozatot a Zalai Dombhátaktól a 
Vulkánok Völgyéig Egyesület elnökének küldje meg.   
Határidő: 2014. február 28.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.00 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 

 

  
 


