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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 6-án 8.00 
órakor tartott rendkívüli nyilvános 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. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatására pályázat 

benyújtása  
2.  Szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
3.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás 
 
 
 
1. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatására pályázat 

benyújtása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Kistelepülések támogatására pályázati kiírás jelent meg. Ezzel 
kapcsolatos előterjesztést mindenki megkapta. A Patak utca és a Liget utca közötti árok 
rendbetételére javasolom felhasználni ezt a pályázati pénzeszközt. Az árok kikövezésével a 
Gólya liget melletti terület is rendben lenne, az utcakép sokat javulna, ha az árok burkolása 
megtörténne. Kérem mondjátok el javaslatotokat. 
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Szalainé Bárány Éva képviselő: Nem nagy összegű támogatásról van szó, csak kisebb 
munkában gondolkodhatnak. Az árok burkolásával az ott lakók komfortérzete javul. Egyetért 
a javaslattal. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslatnak megfelelően a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása címmel kiírt pályázatra a Patak utca – Liget utca között lévő csapadékvíz elvezető 
árok burkolására nyújtson be pályázatot az önkormányzat 1.250.000 Ft összegre. Aki a 
javaslattal egyetért kérem szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi   
 
96/2017. (IX. 6.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása” címmel kiírt pályázat keretében vízrendezési és 
csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása pályázati alcélra 
1.250.000 Ft, azaz Egymillió-kétszázötvenezer forint támogatási 
igényt nyújt be.  
 
Az igényelt támogatás felhasználási célja Szigliget Patak utca – 
Liget utca között lévő csapadékvíz elvezető árok (214 hrsz) 
burkolása, melynek összköltsége az árajánlat szerint 1.249.680 
Ft. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
adatlap és pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról az ebr42 önkormányzati információs rendszeren 
keresztül gondoskodjon.  
 
Határidő: 2017. szeptember 7. 
Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 
 
2. Szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az egyes szociális alapellátási feladatokat a Lesencéktől a 
Balatonig Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás látja el. A szociális 
szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotásával a Társulás Nemesvita Község 
Önkormányzatát bízta meg. A rendelet felülvizsgálata illetve új rendelet alkotása törvényi 
változás miatt szükséges, a rendelet tervezetet a társulás önkormányzatainak véleményezni 
kell. Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője elkészítette, az az előterjesztés melléklete.  
A képviselő-testület az év elején a szociális rendeletet úgy módosította, hogy a házi 
segítségnyújtás személyi gondozás személyi térítési díjának és a házi segítségnyújtás szociális 
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segítés személyi térítési díjának 50 %-át alanyi jogon járó támogatásként nyújtja a 
gondozottaknak. Javasolom, annak vizsgálatát, hogy e támogatásra történő utalás a szociális 
szolgáltatásokról szóló rendeletben szükséges-e. Egyebekben, a rendeletben foglaltakkal a 
testület egyetért. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
97/2017. (IX. 6.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nemesvita 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 
szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezettel 
kapcsolatban az alábbi észrevételt teszi: 
 
Szigliget Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás 
személyi gondozás személyi térítési díjának és a házi 
segítségnyújtás szociális segítés személyi térítési díjának 50 %-
át alanyi jogon járó támogatásként nyújtja a gondozottaknak. A 
Képviselő-testület kéri annak vizsgálatát, hogy e támogatásra 
történő utalás a szociális szolgáltatásokról szóló rendeletben 
szükséges-e.   
Egyebekben, a rendelet tervezetben foglaltakkal egyetért. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat 
kivonatot Nemesvita község Polgármesterének küldje meg. 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
  
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való 

csatlakozás 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázat 2018 évi kiírása. Arról kell dönteni a testületnek, hogy a 2018 évi 
pályázathoz csatlakozik az önkormányzat. Több mint 10 éve már, hogy részt veszünk ebben a 
programban, úgy gondolom, hogy az előző évekhez hasonlóan most is a csatlakozásról 
döntsünk. 
 
Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
98/2017. (IX. 6.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
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kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a 
települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot 
írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a beérkezett pályázatok 
alapján javaslatát terjessze a testület elé. 
 
Határidő: 2017. október 2. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 8.40 órakor bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


