Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 5-én 11.30
órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs
Szabó Tibor
Szalainé Bárány Éva
Káli Magdolna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Dr. Karasszon Diana képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária

jegyző

Lakosság részéről 3 fő.
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó
szerinti napirendi pontokat egészítsék ki „Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” napirendi ponttal.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Javasolja, hogy a vegyes ügyekben tárgyaljanak az
iskolával kapcsolatos ügyekről.
A Képviselő-testület a kiegészített napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Szigliget község közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáira beérkezett pályázatok
alapján a vállalkozó kiválasztása
2. Soponyai és Réhelyi út egyes szakaszainak aszfaltozási munkáira kivitelező
kiválasztása
3. Kossuth u. 100. szám alatti ingatlan felújítására kivitelező kiválasztása
4. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális ellátások intézményi Térítési díjainak meghatározásáról szóló
rendelet véleményezése
5. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
6. Vegyes ügyek
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1. Szigliget község közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáira beérkezett pályázatok
alapján a vállalkozó kiválasztása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést és a benyújtott pályázatokról készült
összefoglalót mindenki megkapta. A kiírásban szereplő határidőre 3 pályázat érkezett,
határidőn túl nem nyújtottak be pályázatot. A pályázatok bontása a kiírásnak megfelelően
2018. február 28-án 14.30 órakor megtörtént. A benyújtott pályázatok formailag és tartalmilag
a pályázati kiírásnak megfeleltek.
Az I. kategóriában Varga Sándor árajánlata 2.769 e Ft, Pupos Ferenc árajánlata 3.300 e Ft,
Bene Zoltán ajánlata 3.400 e Ft. A II. kategóriában Varga Sándor árajánlata 1.843 e Ft, Bene
Zoltán árajánlata 2.300 e Ft, Pupos Ferenc árajánlata 2.565 e Ft.
Van- kérdés, javaslata ezzel kapcsolatban?
Szabó Tibor képviselő érintettséget jelent be és kéri, hogy a döntéshozatalból a képviselőtestület zárja ki.
Balassa Balázs polgármester: Javasolta, hogy zárják ki Szabó Tibort a döntéshozatalból.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
29/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Szabó
Tibor alpolgármestert Szigliget község közterületeinek
fűnyírási, kaszálási munkáira beérkezett pályázatok alapján a
vállalkozó kiválasztása napirendi pont tárgyalása során a
döntéshozatalból kizárja.

Káli Magdolna képviselő: A legolcsóbb ajánlatot Varga Sándor adata mindkét kategóriában.
Megkérdezi, hogy a polgármester az előző évben elégedett volt-e a munkájával.
Balassa Balázs polgármester: Varga Sándor munkájával elégedett volt, de nem volt
konfliktusmentes az együttműködésük.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Az árajánlatok között nem elhanyagolható különbség van
Varga Sándor javára, árajánlat alapján az ő megbízását támogatja.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a testület Varga Sándort bízza meg a fűnyírási
munkák végzésével.
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Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
30/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint Szigliget község
közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáival 2018 évben
Varga Sándor Balázs vállalkozót bízza meg az árajánlat szerinti
I.
kategória
2.769.000 Ft
II.
kategória
1.843.000 Ft
mindösszesen bruttó 4.612.000 Ft azaz Négymillióhatszáztizenkettőezer forint összeggel.
A zöldterület gondozás költségeinek előirányzatát a 2018 évi
költségvetés tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

2. Soponyai és Réhelyi út egyes szakaszainak aszfaltozási munkáira kivitelező
kiválasztása
Balassa Balázs polgármester: Az előző ülésen tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a
Soponyai és Réhelyi út egyes szakaszainak aszfaltozási munkáit a közútkezelővel közösen el
tudják végezni. A közútkezelő biztosítja az aszfaltot, az önkormányzat elvégezteti a felújítási
munkát. Előzetesen készített költségbecslés alapján megállapították, hogy a közbeszerzési
értékhatár alatti vállalási díjért elkészíthető a beruházás. Árajánlatot kért a felújítási munka
végzésére. A Dati-Sped Kft. 24.900 e Ft + Áfa, Veszprémi Útépítő Kft. 25.250 e Ft + Áfa,
VIA VOMITO Kft. 24.594 e Ft + Áfa összegű árajánlatot adott. (Árajánlatok a jegyzőkönyv
melléklete.)
A felújítás során a Kikötő és Páhy Lászlóék közötti területen kiemelt fix szegély készül, ami
járdaként is funkcionálhat. A strand előtt az utat úgy fogják lejtetni, hogy a víz a meglévő
árokba folyjék, remélhetőleg ezt követően nem fog a strand előtt állni a víz nagyobb
csapadékot követően. Hasonló problémát szűntetnek meg a már felújított szakaszon Martonék
előtt.
Javasolja, hogy a legalacsonyabb összegű, a VIA VOMITO Kft. által benyújtott 24.594.243
Ft + Áfa összegű ajánlatot fogadja el a képviselő-testület.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
31/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint a Soponyai és Réhelyi
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út egyes szakaszainak aszfaltozási munkáinak elvégzésével a
VIA VOMITO Kft.-t (Veszprém, Kádártai út 27.) bízza meg
24.594.243
Ft
+
Áfa
azaz
Huszonnégymillióötszázkilencvennégyezer-kétszáznegyvenhárom forint + Áfa
összeggel.
A felújítás költségeinek előirányzatát a 2018 évi költségvetés
tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3. Kossuth utca 100. szám alatti ingatlan felújítására kivitelező kiválasztása
Balassa Balázs polgármester: A költségvetés tervezésekor már beszéltek róla, hogy ez
évben elkezdik a Kajári ház felújítását, úgy, hogy a befejezésre majd 2019 évben kerül sor.
Árajánlatot kért a felújítási munkákra Nyirő Bognár Károly vállalkozó 31.734.623 Ft, SáfárBau Kft. 33.283.613 Ft, Décsey Ép Kft. 34.612.821 Ft összegű árajánlatot adott.
Javasolja, hogy Nyirő Bognár Károly vállalkozó által benyújtott 31.734.623 Ft
legalacsonyabb összegű ajánlatot fogadja el a testület.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
32/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint a Szigliget Kossuth u.
100. (Kajári ház) alatti családi lakóház felújítási munkáinak
elvégzésével Nyirő Bognár Károly (Lesenceistvánd, Kossuth u.
162.) vállalkozót bízza meg bruttó 31.734.623 Ft azaz
Harmincegymillió-hétszázharmincnégyezerhatszázhuszonhárom forint összeggel.
A felújítás költségeinek előirányzatát a 2018 évi költségvetés
tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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4. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális ellátások intézményi Térítési díjainak meghatározásáról szóló
rendelet véleményezése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa 2018. februári ülésén tárgyalta a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti
alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést. Az
előterjesztésben javasolt térítési díjakat a Társulási Tanács előzetesen elfogadta.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
33/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás
által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és
gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési
díjakat elfogadja
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a
Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.
Határidő: 2018. március 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

5. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A jelenlegi
tiszteletdíj mértékét 2005 évben állapította meg a képviselő-testület, azóta emelés nem történt.
A javaslat szerint 21.200 Ft-ról 26.500 Ft-ra emelkedne a tiszteletdíj mértéke. Javasolja a
rendelet tervezet elfogadását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és megalkotta az alábbi
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2/2018. (III. 12.)
rendeletet
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
6. Vegyes ügyek
Balassa Balázs polgármester: Illés József szeretné megvásárolni a lakóháza melletti az
önkormányzat tulajdonában lévő 0132/11 hrsz-u külterületi ingatlant. Ezen a területen volt
korábban elhelyezve a szennyvízátemelő, jelenleg is ő gondoskodik a terület rendben
tartásáról. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy az ingatlant értékesítésre kijelöli, azt a
forgalmi érték meghatározása céljából ingatlanforgalmi szakértővel fel kell értékeltetni.
Javasolja, hogy értékesítsék az ingatlant.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
34/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szigliget
Község Önkormányzata tulajdonában lévő 0132/11 hrsz-u
ingatlant értékesítésre kijelöli.
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan forgalmi értékének
meghatározása céljából ingatlanforgalmi szakértőtől az
értékbecslést rendelje meg.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Tamás Károly bérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: A várfeljáró mellett 2001 évtől bérel területet ékszerek,
dísztárgyak értékesítésére Tamás Károly. A bérleti szerződés lejárt, kéri, hogy a képviselőtestület továbbra is adja bérbe számára a 3 m2-es területet.
Javasolja, hogy 5 évre ismét adják bérbe a területet, a bérleti díj összegét 214.600 Ft
összegben határozzák meg.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
35/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigliget, Kisfaludy u. 26. sz. ingatlanon 3 m2 nagyságú területet
bemutató és árusító hely céljára 2018. április 1-től 2023.
december 31-ig bérbe ad Tamás Károly vállalkozó részére. A
bérleti díjat 214.600 Ft/év összegben állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Ivókút létesítése a várfeljárónál
Balassa Balázs polgármester: A várba látogatók részéről igényként merül fel a vízvételi
lehetőség, melyet a korábbi években egy a kézműves udvar bejáratánál lévő közcsapról
oldottak meg. A közcsap azonban akadályozta az udvarba való bejutást, ezért azt leszerelték.
A vízvételi lehetőségre továbbra is szükség van, ezért felkérte Béres Jánost, egy ivókút
tervezésére. A tervrajzok és a makett elkészült (bemutatja a képviselőknek).
A képviselők egyetértettek abban, hogy a terv illik a környezetbe, valós igényt fog kielégíteni.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a bemutatott tervek alapján Béres Jánost
bízzák meg az ivókút elkészítésével az árajánlatnak megfelelően bruttó 475.500 Ft díj
ellenében.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
36/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
Béres Jánost a kézműves udvar bejáratánál - a jegyzőkönyvhöz
csatolt tervek szerint - ivókút elkészítésével az árajánlatnak
megfelelően bruttó 475.500 Ft azaz Négyszázhetvenötezer forint
összegben.
A felújítás költségeinek előirányzatát a 2018 évi költségvetés
tartalmazza.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést
aláírja.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Aranykagylói út csapadékvíz elvezető árok felújítása
Balassa Balázs polgármester: A költségvetés tartalmazza az Aranykagylói út 27 és 41-es
házszámú épületek közötti csapadékvíz elvezető árok felújításának költségeit. A munka
elvégzésére árajánlatokat kért a Zsilip 2008 Víz- és Mélyépítő Kft-től, amely 1.826.180 Ft +
Áfa, a Viva Vomito Kft-től, mely 1.665.750 Ft + Áfa és Balassa Kornél egyéni vállalkozótól,
aki 1.563.740 Ft + Áfa összegű árajánlatot adott.
Bejelenti érintettségét és kéri a döntéshozatalból a képviselő-testület zárja ki. Átadja az ülés
vezetését Szabó Tibor alpolgármesternek.
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy Balassa Balázs polgármestert az Aranykagylói
út csapadékvíz elvezető árok felújítása napirendi pont tárgyalása során a döntéshozatalból a
képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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37/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Balassa
Balázs polgármestert az Aranykagylói út csapadékvíz elvezető
árok felújítása napirendi pont tárgyalása során a
döntéshozatalból kizárja.
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó Balassa
Kornél vállalkozót bízza meg a testület a felújítási munka elvégzésével.
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
38/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint az Aranykagylói út
csapadékvíz elvezető árok felújítási munkáinak elvégzésével
Balassa Kornél (Szigliget, Kossuth u. 85.) egyéni vállalkozót
bízza meg 1.563.740 Ft + Áfa azaz Egymillió ötszázhatvanháromezer-hétszáznegyven forint + Áfa összeggel.
A felújítás költségeinek előirányzatát a 2018 évi költségvetés
tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester átadja az ülés vezetését Balassa Balázs polgármesternek.
Patak utca és Liget utca közötti csapadékvíz elvezető árok felújítása
Balassa Balázs polgármester: A költségvetés tartalmazza a Patak és a Liget utca közötti
csapadékvíz elvezető árok felújításának költségeit. A munka elvégzésére árajánlatokat kért a
Zsilip 2008 Víz- és Mélyépítő Kft-től, amely 1.136 e Ft + Áfa, a Viva Vomito Kft-től, mely
1.136 e Ft + Áfa és Balassa Kornél egyéni vállalkozótól, aki 984 e Ft + Áfa összegű
árajánlatot adott.
Bejelenti érintettségét és kéri a döntéshozatalból a képviselő-testület zárja ki. Átadja az ülés
vezetését Szabó Tibor alpolgármesternek.
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy Balassa Balázs polgármestert a Patak utca és
Liget utca közötti csapadékvíz elvezető árok felújítása napirendi pont tárgyalása során a
döntéshozatalból a képviselő-testület zárja ki.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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39/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Balassa
Balázs polgármestert a Patak utca és Liget utca közötti
csapadékvíz elvezető árok felújítása napirendi pont tárgyalása
során a döntéshozatalból kizárja.
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó Balassa
Kornél vállalkozót bízza meg a testület a felújítási munka elvégzésével.
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
40/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint a Patak utca és Liget
utca közötti csapadékvíz elvezető árok felújítási munkáinak
elvégzésével Balassa Kornél (Szigliget, Kossuth u. 85.) egyéni
vállalkozót bízza meg 984.000 Ft + Áfa azaz
Kilencszáznyolcvannégyezer forint + Áfa összeggel.
A felújítás költségeinek előirányzatát a 2018 évi költségvetés
tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Szabó Tibor alpolgármester átadja az ülés vezetését Balassa Balázs polgármesternek.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Az általános iskola igazgatójával történt egyeztetést
követően tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola az önkormányzat segítségét kéri a
fejlesztő szoba burkolatának elkészítésében, a külső lépcsők felújításában. Kérik továbbá,
hogy a strandi építkezésről leszerelt paravánokat a műfüves pálya köré szereljék fel.
Balassa Balázs polgármester: A kért munkák elvégzésének nem látja akadályát. A külső
lépcsők felújításának és a mozgáskorlátozott bejáró kialakításának várható költségeiről már
tájékozódott, a fejlesztő szoba burkolatának kiépítésével együtt 3 millió forint keretösszegből
megoldható. Javasolja, hogy az általános iskola külső lépcsőinek felújítására és
mozgáskorlátozott bejáró kiépítésére valamint a fejlesztő szoba burkolatának elkészítésére az
általános tartalék terhére biztosítson a képviselő-testület 3 millió forintot az általános tartalék
terhére.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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41/2018. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
általános
iskola
külső
lépcsőinek
felújítására
és
mozgáskorlátozott bejáró kiépítésére valamint a fejlesztő szoba
burkolatának elkészítésére az általános tartalék terhére 3 millió
forint keretösszeget biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a felújítási munkák végzésére
kérjen árajánlatot.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a Képviselők munkáját és az ülést 12.45 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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