Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Káli Magdolna képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Javaslom, hogy a meghívó
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület. Napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek javaslata? Nincs. Akkor, aki el tudja fogadni, most szavazzon.
Köszönöm, egyhangúlag a testület megszavazta.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Az ülés napirendje:
1.
2.
3.

Pályázat-írásra beérkezett ajánlatok elbírálása
Járdaépítésre, kerékpárút javításra beérkezett árajánlatok elbírálása
Vegyes ügyek

1.

Pályázat-írásra beérkezett ajánlatok elbírálása

Balassa Balázs polgármester: A Megyei Önkormányzat ajánlására három ajánlatot kértünk
be TOP pályázatírásra. A testület által elfogadott projekttervet ennek a három cégnek küldtük
el. Egyetlen egy olyan pályázat érkezett, amelyik úgy adott ajánlatot, hogy a pályázati
kiírásban szereplő 2,5%-ot szeretnék sikerdíjként. Előre nem kell fizetni, csak akkor, ha
megnyerjük a pályázatot. A másik kettő is így adta be, csak ott az egyiknél 3%, a másiknál
meg 3,2% a sikerdíj. Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. az
ajánlatában 2,5% a sikerdíj összege, ami mint már említettem a pályázatban elszámolható.
Amire mi ajánlatot kértünk, a történelmi tanösvény, a nyaralóövezet csapadékvíz elvezetés,
illetve kerékpárút a patak partján, de erre nincs TOP pályázati lehetőség, ezért a hivatal
épületének felújítását tettük be, erre is megvan az építési engedélyünk. Erre a három
fejlesztésre pályáznánk a TOP-ból.
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A pályázatokat hamarosan be kell adni, javasolom, hogy az Első Magyar Önkormányzati
Vagyon és Adósságkezelő Kft-vel kössön az önkormányzat szerződést a TOP pályázatok
írására. Aki egyetért azzal, hogy az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő
Kft.-vel kössünk szerződést a TOP pályázatok írására, az kérem most szavazzon. Köszönöm.
Egyhangúlag elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
37/2016. (II. 26.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
„Társadalmi
és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés” – TOP-1.2.1-15 című és kódszámú
projekthez kapcsolódóan – Történelmi tanösvény, „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” – TOP-2.1.3-15
című és kódszámú projekthez kapcsolódóan – Nyaraló övezet
csapadékvíz elvezetése fejlesztésekre pályázatot nyújt be. A
pályázatírási feladatokkal az Első Magyar Önkormányzati
Vagyon és Adósságkezelő Kft.-t (1055 Budapest, Balassi Bálint
u. 9-11.) bízza meg az alábbiak szerint:
1. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” - TOP-1.2.1-15 című és kódszámú projekt
tekintetében:
a) Projekt adatlap
aa) a támogatási kérelem szakmai tartalmával
kapcsolatos fejezet;
ab) a projekt pénzügyi tartalmával kapcsolatos
fejezet összeállítása.
b) Marketingterv összeállítása
2. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-15 című és kódszámú projekt tekintetében:
a) Projekt adatlap
aa) a támogatási kérelem szakmai tartalmával
kapcsolatos fejezet;
ab) a projekt pénzügyi tartalmával kapcsolatos
fejezet összeállítása
b) Projekt-előkészítő Tanulmány összeállítása
A megbízási díj összege a projekt elszámolható költségeinek 2,5
%-a + Áfa.
Megbízza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

2

2. Járdaépítésre, kerékpárút javításra beérkezett árajánlatok elbírálása
Balassa Balázs polgármester: Bejelentem a tisztelt képviselő-testületnek, hogy e
napirendben érintett vagyok, mivel a pályázatot benyújtók között közeli hozzátartozóm van.
Kérem a képviselő-testületet, hogy kizárásomról döntsön.
Szabó Tibor alpolgármester: Szavazásra teszi fel Balassa Balázs polgármester kizárását a
döntéshozatalból.
A Képviselő-testület 4 nem szavazattal 1 tartózkodással meghozta az alábbi
38/2016. (II. 26.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Balassa
Balázs polgármestert a járdaépítésre, kerékpárút javításra
beérkezett árajánlatok elbírálása napirendi pont tárgyalása során
a döntéshozatalból nem zárja ki.

Balassa Balázs polgármester: Liget utca és a Patak utca közötti vízelvezető árok lefedésére
és járda kialakítására egy ajánlatot tudtam csak kérni, ha azt mondja a testület, kérjek másikat,
akkor megteszem. Balassa Kornél, Nyírő Károly és Domonkos Zoltán adott ajánlatot a
kerékpárút javítására és az óvodai járda építésére. Balassa Kornél ajánlata az utóbbi két
munka esetében a legjobb.
Szabó Tibor alpolgármester: Megvannak a gépi feltételek, dolgozott már nekünk
Hegymagason is, nagyon ügyes.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Szerintem adjuk Balassa Kornélnak ezeket a munkákat,
kedvező az ár, és fiatal, kisgyermekes helyi vállalkozó.
Balassa Balázs polgármester: Menjünk végig az ajánlatokon. Óvoda járda, itt Nyírő Károly
1.881 ezer forint, Balassa Kornél 1.805 ezer forint, majdnem ugyanazt az ajánlatot adták,
valószínűleg ez a reális, Domonkos Zoltán 2.341 ezer Ft. Akkor, aki egyetért azzal, hogy a
Napközi Otthonos Óvoda térburkolatát Balassa Kornél pályázata nyerje el, az kérem,
szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
39/2016. (II. 26.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda területén - a kapubejárójától
a bejárati ajtóig – lévő járda felújítását elvégezteti.
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A kivitelezési munkák elvégzésével Balassa Kornél egyéni
vállalkozót (8264 Szigliget, Kossuth u. 85.) bízza meg az
árajánlatnak megfelelő bruttó 1.805 ezer Ft összegért.
A költséget a 2016 évi költségvetésben óvoda járda felújítása
címen tervezett előirányzat terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá.
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Liget utcára kérjek másik ajánlatokat?
Szalainé Bárány Éva képviselő: Balassa Kornál adott rá ajánlatot, véleménye szerint a két
munkát együtt csinálja meg, ne kérjenek újabb ajánlatot.
Balassa Balázs polgármester: Költségvetésben erre a célra 2 millió forintot terveztünk.
Balassa Kornél ajánlatában bruttó 1.762.760 Ft vállalási végezné el a munkát. Javasolom,
hogy a Patak utca és a Liget utca közötti vízelvezető árok lefedésével, gyalogút kialakításával
Balassa Kornél vállalkozót bízza meg a képviselő-testület az árajánlatnak megfelelő
1.762.760 Ft díjért. Aki javaslattal egyetért, kérem, most szavazzon. Egyhangú igen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
40/2016. (II. 26.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Patak
utca és a Liget utca közötti vízelvezető árok lefedését, gyalogút
kialakítását végezteti el. A kiviteli munkákkal Balassa Kornél
(Szigliget, Kossuth u. 85.) egyéni vállalkozót bízza meg, az
árajánlatnak megfelelő bruttó 1.762.760 Ft összegért.
A költséget a 2016 évi költségvetésben beruházások címen
tervezett előirányzat terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá.
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: A harmadik ajánlat a kerékpárút. 235 m2-ről beszélünk, ami
elég veszélyessé vált a gyökerek miatt. 235 m2-en fel kell vágni az aszfaltot. Én azt mondom,
hogy teljesen felesleges most itt dupla áron leaszfaltozni, mert semmivel nem lesz jobb,
hanem betonozzuk le. Mi vagyunk a fenntartók, miénk a felelősség. Erre ugyanazok adtak
ajánlatot, ugyanazzal a műszaki tartalommal. Balassa Kornél 1.970 ezer Ft, Nyírő Károly
2.660 ezer Ft, Domonkos Károly 2.780 ezer Ft.
Szalainé Bárány Éva képviselő: És ennek most neki is tud állni, hogyha mi ezt jóváhagyjuk?
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Balassa Balázs polgármester: Nekem az lenne a feltételem, hogy március 15-ig készüljön el
a munka.
Aki egyetért azzal, hogy Balassa Kornélt bízzák meg a kerékpárút ajánlati dokumentációban
meghatározott szakaszainak felújításával 1.970.087 Ft összegben, az kérem most szavazzon.
Köszönöm. Egyhangúlag a testület elfogadta.
41/2016. (II. 26.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatoni
Kerékpárút szigligeti szakaszán a kerékpárút melletti növényzet
által az aszfalt burkolatban okozott károkat kijavíttatja 235 m2
nagyságú területen.
A kivitelezési munkák elvégzésével Balassa Kornél egyéni
vállalkozót (8264 Szigliget, Kossuth u. 85.) bízza meg az
árajánlatnak megfelelő bruttó 1.970.087 Ft összegért.
A költséget a 2016 évi költségvetésben kerékpárút karbantartás
címen tervezett előirányzat terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá.
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Strandi fejlesztések
Balassa Balázs polgármester: Látva mekkora vízállás, nem javaslom, hogy a tavasz
folyamán bármiféle munkát is végeztessünk, mert kockázatos. Egyetlen egy kivételével,
amiről beszéltünk, hogy óriási gond, hogy a strandon a part közelében nincsenek lámpák.
Beszéltünk róla, hogy napelemes kandelábereket helyeznénk ki, ez megoldható lenne. A
kamerarendszert kiépítjük.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.00 órakor bezárta.
Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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