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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 1-én 11.30 órai 
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Dr. Karasszon Diana képviselő 

Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 
 
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A közös önkormányzati hivatal székhely településeként az 
önkormányzat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címén 
pályázatot nyújthat be a hivatal épületének felújítására. A támogatás mértéke a fejlesztési 
költség 95 %-a. 
A hivatal épületének tetőszerkezete, a nyílászárók, a fűtési rendszer cseréje sokáig már nem 
halasztható, az épület nem akadálymentesített, ezért javasolja, hogy éljenek a pályázati 
lehetőséggel.  
Javasolja továbbá, hogy a pályázati dokumentáció elkészítésével Goodwill Consulting Kft.-t 
bízza meg a képviselő-testület 100.000 Ft + Áfa összegben. Nyertes pályázat estén a sikerdíj a 
támogatás bruttó 5 %-a. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Az épületen csak a legszükségesebb javításokat, átalakításokat 
végezték el, ezért fontosnak tartja, hogy a többi középülethez hasonlóan erre is költsenek, és 
éljenek a pályázati lehetőséggel. 
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Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
66/2015. (VI. 1.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
címen a 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 4. pont ad) alpont szerint pályázatot 
nyújt be a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 
felújítása céljára. 
A pályázathoz szükséges saját forrást az általános tartalék 
terhére biztosítja. 
2. A pályázati dokumentáció elkészítésével a Goodwill 
Consulting Kft.-t bízza meg, az árajánlatnak megfelelő 100.000 
Ft+ Áfa összegben. Nyertes pályázat estén a sikerdíj a támogatás 
bruttó  5 %-a 
3. Megbízza a polgármestert, hogy pályázati dokumentáció 
elkészítésére vonatkozó megállapodást - a jegyzőkönyvhöz 
csatolt tartalommal - írja alá. 
Határidő: 2015. június 9. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 11.45 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs      Lutár Mária 
  polgármester           jegyző 


