Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 25-én 11.30
órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Káli Magdolna képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó szerinti
napirendi pontokat egészítsük ki egy napirendi ponttal, ami a „Településképi arculati
kézikönyv elkészítése”, így a negyedik napirendi pont lenne a vegyes ügyek. Aki el tudja
fogadni a napirendi javaslatot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.

A megtárgyalt napirend
1. A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
2. A településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló rendelet megalkotása
3. A településképi arculati kézikönyv elkészítése
4. Vegyes ügyek
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1. A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztés mindenki kézhez kapta, amennyiben kérdés,
hozzászólás nincs, javasolom, a Képviselő-testületület fogadja el a rendelet tervezetet. Aki a
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
12/2017. (VIII. 4.)
rendeletet
a helyi népszavazásról

2. A településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló rendelet megalkotása
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Az
önkormányzatoknak 2017. október 1. napjáig el kell készíteni a településképi arculati
kézikönyvet és meg kell alkotni a településképi rendeletet. Az eljárás során egyeztetni
szükséges a lakossággal, gazdálkodó szervekkel, civil szervezetekkel, az egyeztetés
szabályairól rendeletet kell alkotni a képviselő-testületnek. A rendelet tervezetet az
előterjesztés tartalmazza. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolom, a Képviselőtestületület fogadja el a rendelet tervezetet. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
13/2017. (VIII. 4.)
rendeletet
a településfejlesztési, a településrendezési és a településképi
partnerségi egyeztetés szabályairól

3. A településképi arculati kézikönyv elkészítése
Balassa Balázs polgármester: Az előző napirendben már szó volt arról, hogy településképi
arculati kézikönyvet kell készíteni minden településnek szeptember végéig. A költségekhez az
állam 1 millió forint támogatást biztosít településenként. A közös hivatal a hivatalhoz tartozó
településekre vonatkozóan árajánlatot kért 3 vállalkozótól. Két ajánlat érkezett az LNG
PROJEKT Kft. (8360 Keszthely, Honvéd u. 30.) 5.996.940 Ft, településenként 999.490 Ft.
VÁROSÖKOLÓGIA Bt. (1048 Budapest, Böröndös utca 10. II. em. 4.) 5.615.940 Ft,
településenként 935.990 Ft plusz a főépítész díja 50.000 Ft. A két ajánlat között összegszerűen
nincs nagy különbség, a VÁROSÖKOLÓGIA Bt. ajánlata részletesebb, a munka ütemezését
is tartalmazza. Javasolom, hogy az ő ajánlatukat fogadja el a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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87/2017. (VII. 25.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi
rendeletének elkészítésével az árajánlatnak megfelelően a
Városökologia Bt-t (1048 Budapest, Böröndös u. 10. II. em. 4.)
bízza meg, 985.990 Ft, azaz Kilencszáznyolcvanötezerkilencszázkilencven forint összköltséggel. A költség a települési
főépítész alkalmazásának költségét is tartalmazza.
A képviselő-testület a költségeket Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által
biztosított előirányzat terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az
ajánlatadót a határozat kivonat 1 példányának megküldésével
értesítse, és az árajánlat szerinti munkát megrendelje.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
jegyzőkönyvhöz csatolt megbízási szerződéstervezet szerinti
megbízási szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester
4. Vegyes Ügyek
Vár Alapítvány együttműködés kezdeményezésére vonatkozó megkeresése
Balassa Balázs polgármester: A Vár Alapítvány kuratóriumának elnöke Mezey Artúr
levélben kereste meg a képviselő-testületet, melyben együttműködésre kéri a testületet.
(Ismerteti a levelet.) Javasolom, hogy üljünk le egy beszélgetésre az alapítvánnyal az
együttműködés lehetőségéről.
Szabó Tibor alpolgármester: Érződik a cinizmus a levélben, sok vita lehet belőle. Lehet,
hogy beleakarnak szólni a vár üzemeltetésébe.
Balassa Balázs polgármester: Felvegyük a kapcsolatot, vagy sem? Az alapítvány nélkülünk
nem vehet részt a vár üzemeltetésében.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Szerintem egy próbát megér.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Szerintem is megér egy próbát, így talán rendeződik a rossz
viszony az alapítvánnyal.
Balassa Balázs polgármester: Akkor maradjunk annyiban, hogy nem zárkózunk el egy
megbeszéléstől, visszatérünk még arra, hogy mikor kerüljön sor a beszélgetésre. Aki ezzel
egyetért, kérem, szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi
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88/2017. (VII. 25.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vár
Alapítvány együttműködésre vonatkozó kezdeményezését
köszönettel vette. Megbízza a polgármestert, hogy egy közös
beszélgetésre egyeztessen időpontot a kuratórium elnökével.
Határidő: 2017. augusztus 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Elektromos autótöltő
Balassa Balázs polgármester: Az e-Mobi Elektromobilitás Kft elektromos autó töltő
létesítésével kapcsolatban kereste meg az önkormányzatot. Az e-Mobi feladata, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére elősegítse az elektromobilitás elterjedését.
A kormány döntése szerint az országban 75 kijelölt településen elektromos autótöltő állomást
lehet kialakítani, ebben a 75 településben benne van Szigliget is. Költségmentesen megépítik,
üzemeltetik. Az önkormányzatnak területet kell hozzá biztosítani, azt kell eldönteni, hogy hol
legyen. Meg is jelöltek egy helyszínt (kikötő parkoló), de az nem önkormányzati terület.
Szabó Tibor alpolgármester: Nem támogatom a kikötő melletti területet. Így is túlzsúfolt ez
a rész. Kell találnunk egy másik ingatlant.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Azaz igazság, hogy egyre elterjedtebb és olcsóbb is lesz az
elektromos autó. Nehogy az legyen, hogy most nem csináltatjuk meg, és később meg az
önkormányzatnak kell saját költségén kialakítani.
Balassa Balázs polgármester: Az adatlap szerint tudunk helyszínt választani, az Eötvös
utcában, ahol az a beugró, parkoló rész van, vagy a Soponyai kanyarban lévő önkormányzati
területet javasolom helyszínül. Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
89/2017. (VII.25.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja
a településen elektromos autótöltő létesítését. A töltőállomás
kialakításához helyet biztosít az önkormányzat tulajdonában
lévő 183 hrsz-u (Eötvös utca) közút vagy a 481 hrsz-u ingatlan
területén.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület
döntéséről az e-Mobi Elektromobilitás Kft-t tájékoztassa.
Határidő: 2017. augusztus 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Területvásárlási kérelem
Balassa Balázs polgármester: Kérelmet nyújtott be a Bauxit horgász egyesület, annak kapcsán,
hogy szeretnék megvásárolni azt a területet, amit bérelnek tőlünk. 2034-ig van bérleti szerződésük,
évi 200.000 Ft-ért.
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Dr. Karasszon Diána képviselő: Miért adnánk el?
Balassa Balázs polgármester: Megkerestek minket.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Ne adjunk el területet.
Szabó Tibor alpolgármester: Mennyit érhetnek a területen lévő épületek? Jobban járnánk, ha
kifizetnénk az épületeket és teljes egészében az önkormányzaté lenne minden. Ettől függetlenül
bérelhetnék ugyanúgy.
Balassa Balázs polgármester: Natura 2000-es terület, így a legmagasabb fokozatú védelem alatt
álló, nem sok mindent lehet csinálni a területtel.
Mivel más javaslat nem hangzott el, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy nem adjuk el a területet,
kérem szavazzon
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
90/2017. (VII.25.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzat tulajdonában lévő Szigliget 0173/16 hrsz-u ingatlant
nem értékesíti.
Megbízza a polgármestert, hogy a Bauxit Horgászegyesületet
tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.
Határidő: 2017. augusztus 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Vihar okozta károk megoldása
Balassa Balázs polgármester: A vihar kapcsán keletkeztek olyan vízelvezetési problémák, amik
csak nehezen oldhatók meg. A Külsőhegyi úton a partoldal is leszakadt egy részen. Vis major
bejelentést tettünk, elindult a folyamat, valósnak találták a problémákat. Elég magas összegről
indulunk, ebből remélhetőleg helyre tudunk állítani mindent. Tudni kell, hogy az önkormányzat
megtett mindent annak érdekében, hogy ne legyen több probléma, homokzsákokkal tereljük a
csapadékvizet a további károk elkerülése érdekében.
A másik probléma pedig az Eötvös utca 2. számú háznál fordult elő több alkalommal. A Kossuth
utcáról lezúduló víz befolyik a garázsba. Minden esőnél elázik a garázs, ennek az elsődleges oka,
hogy a hegyről lefolyó víz a posta épülete után nem folyik be az árokba, befordul az Eötvös
utcába, és elönti a garázst, most is 40 cm-es sár volt a házban. Az egyik lehetőség, hogy a posta
mellett lévő ároknál kialakítunk egy víznyelőt és megpróbáljuk belevezetni a lefolyó vizet. A
másik lehetőség pedig, hogy egy fekvőrendőrrel próbáljuk a vizet elterelni két oldalra. Ez
eredményezheti azt, hogy lassul a forgalom, illetve maga a vízelvezetést is megoldja.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Melyik a jobb megoldás műszakilag?
Balassa Balázs polgármester: Műszakilag és fentarthatóság miatt a fekvőrendőr. Most is az volt a
probléma, hogy az árkok eltömődtek, a víz hozza le magával a sarat és minden más szemetet.
Utána járok mind a két lehetőségnek és tájékoztatom a testületet.
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Több napirendi pont és hozzászólás nem volt. Balassa Balázs polgármester megköszönte a
képviselők munkáját és az ülést 12.20 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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