Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 18-án
18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Káli Magdolna képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
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. Napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek javaslata? Nincs. Aki el tudja fogadni, kérem, most szavazzon.
Köszönöm. A képviselő testület egyhangú szavazással elfogadta.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
2.
3.
4.

Adósságkonszolidációs pályázat – pályázati önrész meghatározása
Törvényességi javaslat helyi építési szabályzat jogsértő rendelkezéseivel szemben
Szigliget Községért Emlékérem alapításáról szóló rendelet
Vegyes ügyek

1. Adósságkonszolidációs pályázat – pályázati önrész meghatározása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Idén is kiírták az adósságkonszolidációban nem részesült
települések részére a pályázatot. A testület májusban úgy döntött, hogy a temető kerítés
építésre fordítjuk ezt a támogatást. A beruházás összköltsége 11.250.916 Ft, 10 millió Ft a
maximális támogatás, amit a település kaphat, ezért a képviselő-testületnek dönteni kell arról,
hogy az e fölötti részt saját erőként biztosítja. Aki egyetért azzal, hogy 1.250.916 Ft önrészt
biztosítsunk, az kérem most szavazzon. Köszönöm. A képviselő testület egyhangúlag
megszavazta.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
96/2016. (VIII. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
adósságkonszolidációban
nem
részesült
települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat
benyújtására vonatkozó 77/2016. (V. 24.) Kt határozatot az
alábbiakkal egészíti ki:
A beruházás költsége 11.205.916 Ft.
A Képviselő-testület a lakosságszám szerinti támogatás –
10.000.000 Ft – összegét meghaladó 1.205.916 Ft-ot az
általános tartalék terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős Balassa Balázs polgármester

2. Törvényességi javaslat helyi építési szabályzat jogsértő rendelkezéseivel szemben
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi
ellenőrzést tartott, felülvizsgálta a Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló 5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendeletet és megállapította, hogy
a rendelet több rendelkezése jogszabálysértő. Ismerteti a törvényességi felhívást.
(Törvényességi felhívás a jegyzőkönyv melléklete.) A jogszabálysértések megszűntetéséről
legkésőbb 2018. december 31-ig kell gondoskodni.
Már beszéltünk arról, hogy több ponton is módosítani kellene a rendezési tervet, erre kértünk
árajánlatot is. A módosítás során a törvényességi felhívásban szereplő jogszabálysértéseket is
meg lehet szűntetni.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat fogadja el,
azzal értsen egyet.
Aki egyetért a javaslattal, az kérem, szavazzon. Köszönöm egyhangú igen szavazattal
elfogadta a javaslatot a képviselő-testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
97/2016. (VIII. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2546/2016. számú
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervéről szóló 5/2010. (IX.1.) önkormányzati rendeletének
törvényességi felügyeleti eljárásban történő vizsgálata alapján
tett törvényességi felhívással egyetért, a jogszabálysértést új
rendelet alkotásával szünteti meg.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon az új rendelet
megalkotásához szükséges költségek tervezéséről.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős Balassa Balázs polgármester
3. Szigliget Községért Emlékérem alapításáról szóló rendelet
Balassa Balázs polgármester: Májusban döntöttünk arról, hogy felülvizsgáljuk az
emlékérem adományozásáról szóló rendeletet. A rendelet felülvizsgálata megtörtént, lényeges
változás, hogy egy évben maximum 3 adható. Az emlékérem leírása nem változott, az
emlékéremhez tartozó díszoklevél szövegét az új rendelet tartalmazza. Az emlékérem
átadására továbbra is falugyűlésen kerül sor. Aki a rendelet tervezetet el tudja fogadni most
szavazzon. Köszönöm, a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
7/2016. (VIII.24.)
rendeletet
Szigliget Községért Emlékérem alapításáról és az adományozás
rendjéről

4. Vegyes ügyek
Balassa Balázs polgármester: Az NHSZ szeretné 2016. szeptember 1-től bevezetni
Szigligeten a zöldhulladék gyűjtést évi 10 alkalommal, ami azt jelentené, hogy a képviselőtestületnek kellene meghatározni, hogy melyik az a 10 alkalom, illetve a képviselő-testületnek
kellene helyet biztosítani, ahová a lakók odaviszik. Attól tartok, hogy ezekhez a konténer
helyekhez nemcsak akkor fogják odavinni a szemetet, amikor a szállítási nap lesz, hanem
egész évben és nemcsak a zöldhulladékot, hanem minden mást is. Kérem a képviselőket,
tegyenek javaslatot, hogy hol jelöljünk ki helyet.
Káli Magdolna képviselő: Azt nem lehet kérni, hogy zsákos gyűjtés legyen?
Balassa Balázs polgármester: Nem. Egy helyen tudom elképzelni, a Csonka torony mellé,
de ugye mi úgy, ahogy odarakosgatjuk de ….
Szabó Tibor alpolgármester: Ha egy olyan helyet jelölünk ki, ami lakott résztől kicsit
kintebb esik, akkor odahordanak minden szemetet, ha meg olyan helyre hogy mondjuk házak
mellé, hát az meg hogyan néz ki?
Káli Magdolna képviselő: A bicikli út mellett? Így is többször el kell vinni onnét a szemetet,
mert hiába nincs kijelölve, akkor is odarakják le, mert nincsen megfigyelve, mi lenne, hogyha
ott jelölnénk ki zöldhulladéknak helyet?
Balassa Balázs polgármester: Hát egyetlen egy nagyon fontos kitétele van, hogy
önkormányzati területen kell lennie.
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Balassa Balázs polgármester: A 10 alkalom mikor legyen? Metszés idején biztos, utána
jönnek a fűnyírással.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Akkor a december, január, február hónap esik ki.
Balassa Balázs polgármester: Akkor én most első nekifutásra azt tudom elképzelni, hogy
téli időszakban megpróbáljuk a Csonka toronynál
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ez mikortól indulna?
Balassa Balázs polgármester: Szeptember elsején, gondolkodjon rajta mindenki, most ebben
nem tudunk dönteni, még az NHSZ-el is egyeztetni kell.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.10 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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