Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 22-én
11.30 órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Káli Magdolna képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Javasolom, hogy a
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadja el a testület. Aki el tudja fogadni a napirendi
javaslatot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
2.
3.

Vis maior pályázat benyújtása
Térítési díjkedvezmény megállapítására javaslat
Vegyes ügyek

1. Vis maior pályázat benyújtása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Bizonyára mindenki emlékszik a júliusi nagy viharra, ami
rengeteg kárt okozott a településen. A Külsőhegyi út egy szakaszán a partfalat a csapadékvíz
alámosta, félő, hogy leszakad az út. Vis maior támogatási igényt nyújtottunk be, már többször
voltak a katasztrófavédelemtől helyszíni szemlén, elkészült a költségbecslés is. Ennek
ismeretében kell a képviselő-testületnek dönteni arról, hogy vis maior támogatásra pályázatot
nyújt be. A pályázat teljes költsége 8.282.626 Ft. Ebben szerepel a partfal megtámasztásának
költsége, az érintett útszakasz új aszfaltozása és a közművezetékek cseréje. A közművezetéket
ki kell cserélni, mert be kell vashálózni az egészet, mert ha utána hiba van, nem lehet javítani.
Ez egy komoly munka lesz, ha megadják ezt az összeget, akkor várhatóan jövő tavasszal neki
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lehet állni. Javasolom, hogy adjuk be a vis maior pályázatot az előterjesztés szerinti
tartalommal, aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
91/2017. (VIII. 22.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior
támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az
alábbiak szerint:
1) A káresemény megnevezése: Szigliget, 2017. július 14-i nagy
mennyiségű esőzés.
2) A káresemény helye: Szigliget Külsőhegyi út 993 helyrajzi
szám.
3) A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási
igény
Források összesen

2017. év
828.863,- Ft

%
10

7.459.763,- Ft

90

8.288.626,- Ft

100

4) A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 8.288.626 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani.
5) A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
6) Az alább megjelölt, károsodott út az önkormányzat
településüzemeltetési kötelező feladatának ellátását szolgálja:
a)
Külsőhegy 993 helyrajzi számú út
7) A káreseménnyel érintett út Szigliget Község Önkormányzata
tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni körbe tartozó
ingatlan.
8) A
bekövetkezett
káreseménnyel
kapcsolatban
az
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Amennyiben
releváns, Szigliget Község Önkormányzata vállalja a
károsodott, kötelező feladatot ellátó épületrészre az
értékkövető biztosítás megkötését.
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9) Szigliget Község Önkormányzata vállalja a károsodott
ingatlannak a költséghatékonyságát és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
10)
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
11)
A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó
828.863,Ft,
azaz
nyolcszázhuszonnyolcezer
nyolcszázhatvanhárom forint összegben biztosítja Szigliget
Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.28.) számú költségvetési rendeletében az általános
tartalék előirányzata terhére.
12)
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

2. Térítési díjkedvezmény megállapítására javaslat
(Előterjesztés az jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Kérelem, javaslat érkezett az általános iskolás szülők részéről,
hogy kedvezményt kapjanak a napközis étkezéshez. 31 szigligeti gyermek jár a szigligeti iskolába.
A javaslatunk az, hogy azok a gyermekek kapjanak kedvezményt, akiket egyedül nevelnek a
szülők. Jelenleg 6 gyermeket érint. Javaslatot készítettünk a rendelet módosítására, mely a
jegyzőkönyv melléklete.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ha megszavazzuk, akkor ez jár az egyedülálló szülőknek vagy
igényelhetik?
Lutár Mária jegyző: Amennyiben úgy dönt a testület, hogy biztosítja ezt a kedvezményt, akkor
jár, nem kell külön igényelni. A 31 gyerek közül, egy étkezik ingyen, 50 %-os díjat tizenegyen
fizetnek, teljes árat 19 fő fizet.
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a gyermekét egyedül nevelő szülőknek
biztosítsuk a 100 %-os díjkedvezményt, a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó
étkezési térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
rendelet tervezetet a képviselő-testület fogadja el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
14/2017. (VIII. 28.)
rendeletet
a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési
térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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3. Vegyes ügyek
„Itt élned, halnod kell” rendezvényhez támogatás
Balassa Balázs polgármester: Az „Itt élned, halnod kell” zenés történelmi játék egyik
helyszíne Szigliget lesz. Az önkormányzatnak a helyszínt kell biztosítani, továbbá a
szervezők azt kérték az önkormányzattól, hogy 50 fő részére biztosítson 1 éjszakára szállást,
illetve pénteken 60 szombaton 100 fő részére kétszeri étkezést. Ennek költsége várhatóan
350.000 Ft. A költségeket a várban keletkezett többletbevétel terhére tudjuk vállalni. Ez a
program a településnek nagyon jó reklám, ezért javasolom, hogy ezt a költséget vállalja az
önkormányzat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
92/2017. (VIII.22.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Itt élned,
halnod kell” zenés történelmi játék szereplőinek, stáb tagjainak
szállás- és étkezési költségéhez 350.000 Ft-ot és annak járulékait
biztosítja a várban keletkezett többletbevétel terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítására
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Güns Katalin telekvásárlási ajánlata
Balassa Balázs polgármester: Güns Katalin felajánlotta megvételre az Óvár alatt lévő 0151/5
hrsz-u területét, amelyen tulajdonképpen a várba felvezető út van. Javasolom, hogy értékbecslővel
becsültessük fel az ingatlant, és azt követően döntsünk az esetleges vásárlásról. Aki egyetért a
javaslattal, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
93/2017. (VIII.22.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Güns Katalin által
megvételre felajánlott 0151/5 hrsz-u telket ingatlanforgalmi szakértővel
felértékelteti. A forgalmi érték ismeretében ismét napirendre veszi a
kérelmet.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Ács Alexandra lakásbérleti kérelme
Balassa Balázs polgármester: Ács Alexandra kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy
lakáshelyzetének megoldásában adjon segítséget. Gyermekei a Szigligeti Általános Iskolába
járnak, ő mivel helyben nem kapott állást Reziben tanít. Albérletben laknak, azonban a bérbeadó
felmondta a bérleti szerződést, új bérlakást pedig nem talált a községben. Tudomása van arról,
hogy az önkormányzat tulajdonában van több olyan lakás, ami problémájára átmenetileg
megoldást adna. Kéri, hogy a Kossuth u. 41. szám alatti 48 m2 nagyságú lakást az önkormányzat
adja bérbe részére. A kérelmet személy szerint támogatom, két kisgyermekkel nem könnyű
bérlakást találni. A kért lakásban még fűtési lehetőség nincs, azt szeptember elején tudjuk
megoldani. Egyelőre 2018. április 30-ig javasolom bérbe adni a lakást, azt követően a képviselőtestület dönt arról, hogy meghosszabbítja-e a bérleti szerződést. Aki egyetért a javaslattal, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
94/2017.(VIII.22.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u. 41. szám alatt lévő
lakást 2018. április 30-ig Ács Alexandra részére bérbe adja. A bérleti
díjat a 118/2008. (VIII.13.) Kt. határozat alapján 7.200 Ft/hó
összegben állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.
Határidő 2017. szeptember 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

„Sajkás” kikötő és bemutató épület tervezési ajánlat
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Több megyét átfogó pályázat benyújtására van lehetőség, a
GINOP - 7.1.9 – 17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás
fejlesztése pályázat keretében, nettó 400-450 millió Ft összegű támogatás igénylésére. Három
településsel (Fonyód, Balatonmária, Balatongyörök), valamint a Vitorlás Szövetséggel,
konzorciumi szerződést kell kötnünk. Nincs önerő, 100 %-os támogatásról van szó. A
pályázatot Történelmi Tanösvény vagy Történelmi Hadiút címmel nyújtanánk be, a pályázat
keretében megvalósulna a „Sajkás” kikötő és bemutató épület építése, a Csonka toronynál
nyilvános WC kialakítása, továbbá a jelenlegi turisztikai attrakciókat, szolgáltatásokat
fejlesztenék a Kézműves udvarban, a Hősök Kertjében, a Tájháznál, az Avasi toronynál, és az
Óvárnál. (Fejlesztési terv a jegyzőkönyv melléklete.)
A pályázatba be lehetne építeni elektromos buszok vásárlását is. Ezek a buszok 12
személyesek, két elektromos buszt lehetne venni, amelyek az állomások között szállítanák az
embereket.
Egyelőre a Sajkás kikötő terveinek elkészítése jelentkezik költségként, melyre 1.550 ezer Ft +
Áfa összegű ajánlatot kaptunk. A költségeket az általános tartalék terhére tudnánk biztosítani.
Egyelőre csak a tervezési költséget látjuk, az esetleges többi költségről csak később tudunk
dönteni. Javasolom, hogy a sajkás kikötő terveinek készítésére az általános tartalék terhére
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biztosítson a képviselő-testület 1550.000 Ft + Áfa összeget. Aki a javaslattal egyetért, kérem,
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
95/2017. (VIII.22.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigliget, Réhelyi út 891/5 hrsz-ú ingatlanra a „sajkás” kikötő
kiállító és bemutató épület terveit és engedélyezési
dokumentációját elkészítteti. A tervezési munkák elkészítésével
az s.m.all design Építészműterem Kft-t bízza meg az
árajánlatnak megfelelő 1.550.000 Ft +Áfa összegben.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezői szerződést
aláírja.
Határidő: 2017. szeptember 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a Képviselők munkáját és az ülést 12.15-kor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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