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Képviselő-testület 

Szigliget 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 16-án 11.30 

órakor tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 

 

Jelen vannak: 
 

Balassa Balázs  polgármester 

Szabó Tibor  alpolgármester 

Szalainé Bárány Éva  képviselő 

Káli Magdolna  képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: 
 

 Dr. Karasszon Diana képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 
 

 Lutár Mária   jegyző 

  

Meghívottak:  Szászi József 

   dr. Stark Borbála 

   Ács Alexandra 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó 

szerinti napirendi pontok sorrendjét módosítsák, az első napirendi pont a fiókgyógyszertár 

üzemeltetésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása legyen.  

 

A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1.  Fiókgyógyszertár üzemeltetésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása  

2.  Szászi József tájékoztatója 

3.  Információátadási szabályzat elfogadása 

4.  Pályázat a 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 

5.  Vegyes ügyek 

 

 

1. Fiókgyógyszertár üzemeltetésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása  

(Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balassa Balázs polgármester: A kérelmet mindenki megkapta. A kérelmezőnek van-e 

kiegészíteni valója? 
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dr. Stark Borbála: Beadtam az Országos Tisztiorvosi Hivatalba a fiókgyógyszertár nyitásra 

vonatkozó kérelmet, ilyenkor megvizsgálják az adott településen, hogy van-e gyógyszertár, ha 

nincs, megnézik, hogy melyik település van hozzá legközelebb, amelyik tudna létesíteni 

fiókgyógyszertárat. Ebben az esetben a badacsonytomaji gyógyszertárról van szó, viszont ez a 

gyógyszertár nem élt ezzel a lehetőséggel, így szállt át a lehetőség ránk.  

 

Szalainé Bárány Éva képviselő: Ez is úgy működne, mint Badacsonytördemicen, hogy adott 

napokon lenne nyitva a gyógyszertár? 

 

dr. Stark Borbála: Az ellátási szint, úgy van, hogy kézigyógyszertár, fiókgyógyszertár és 

közforgalmú gyógyszertár, így megy előre az egyre magasabb ellátási fokozat felé. Jelen 

esetben működik a településen egy kézigyógyszertár, abban az esetben, ha megkapom a 

működési engedélyt és tudok nyitni attól kezdve a kézigyógyszertárnak meg kell szűnnie, 

hiszen az egy alacsonyabb ellátású szint. Minden településen ez megegyezés kérdése, de úgy 

célszerű üzemeltetni a gyógyszertárat, hogy az orvos rendelési idejéhez igazodjon. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy héten hány napról lenne szó? 

 

dr. Stark Borbála: Nem tudom pontosan a doktornő rendelési idejét. Heti három nyitva 

tartást tudok vállalni. Nem titkolom, van egy fiókgyógyszertár nyitás folyamatban 

Balatonedericsen, amennyiben meg tudunk egyezni, nyilván övüké a maradék hely. A 

sorrendiséget tartom.  

 

Káli Magdolna képviselő: Nálunk az volt az előny, hogy amikor bejött a beteg az alapvető 

gyógyszert tudtuk adni. Amikor antibiotikum kell, az azonnal kell. Nem lehetne, hogy 

mindennap legyen nyitva tartás még akkor is, ha 1-2 óra lenne? 

 

dr. Stark Borbála: Monostorapátiban működtetnek egy fiókgyógyszertárat, ennek a nyitva 

tartási idejéhez is igazodni kell. Nem tudok még pontosan mondani semmit, mert ez a keddet 

és a csütörtököt érintené. Nyilván, ha megegyezünk egy fix időpontban, akkor a kolléganőnek 

sietnie kell. A hivatalos nyitva tartás 8-12 óráig van, de van olyan, hogy délután 2-ig ott van, 

hiszen, ha van beteg, nem dobhatja ki, hogy neki mennie kell. Amíg van beteg, nem zár be. 

Ezt a kérést átgondolom, mert, ha bejön Balatonederics is nem tudjuk megoldani. 

 

Balassa Balázs polgármester: A sürgős eseteket meg lehet oldani, ahogy eddig is. Ezt a 

három napot indulásképpen el tudjuk fogadni, annyi kéréssel, hogy meg kell vizsgálni a másik 

két napot is, hogy hogyan lehetne megoldani a rövidített nyitva tartást. 

  

dr. Stark Borbála: Nem tartom kizártnak, ahogy sikerül megegyezni Balatonedericcsel 

akkor tudok többet mondani. 

 

Balassa Balázs polgármester: Végig gondolva, hogy mi mit tudunk biztosítani, 

pillanatnyilag egyetlen egy olyan helyiség van, ami megfelelne, a közösségi házban, a bejárat 

mellett balra lévő helyiség. Mennyi időre szeretné bérbe venni a helyiséget? Elfogadható 

lenne-e, hogy 2+3 év, ami azt jelenti, hogy a második év után felülvizsgálják a szerződést, és 

ha mind a kétfélnek megfelel, három évre meghosszabbítják.  

 

dr. Stark Borbála: Mi a helyzet a 2+3 év lejárta után? 

 

Balassa Balázs polgármester: Utána újra kell tárgyalni az új kérelem alapján. 
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dr. Stark Borbála: Rendben. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolja a megállapodásban rögzíteni, amennyiben az 

önkormányzatnak lehetősége lesz az épületen belül másik helység gyógyszertár céljára 

történő átalakítására, akkor elcserélik a helységet, amennyiben a kérelmezőnek is megfelel.  

Még egy kérdés, ami felmerült, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket hogyan 

rendezik, illetve a bérleti díj összege. 

  

dr. Stark Borbála: Ezzel sem árulok zsákbamacskát, erről korábban már beszéltünk. Mivel 

nekem helyi kötödésem is van, nem gondolnék arra, hogy plusz költséget az önkormányzatra 

terheljek, biztosítom a személyi és tárgyi feltételeket, azt szeretném kérni az önkormányzattól, 

amennyiben lehetséges, hogy az áramot és a szociális helyiséget biztosítsa részünkre.  

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat biztosítsa a helységet, az üzemeltetési 

költségekkel együtt, ha jól értem. Részemről támogatom. 

 

A képviselők egyetértettek a javaslattal, az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről 

további kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 

A polgármester javasolta, hogy a testület támogassa fiókgyógyszertár létesítését, a közösségi 

házban ehhez biztosítson helyiséget. Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület helyiség 

használatáért és az üzemeltetésért bérleti díjat ne állapítson meg. 

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

50/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  
 

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzata tulajdonát képező Szigliget, Kossuth utca 23. 

szám alatti ingatlanban a Stark Patika Gyógyszerkereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére helyiséget biztosít 

fiókgyógyszertár létesítés céljára 2018. május 1-től 2023. április 

30-ig.  

 

2. Az Önkormányzat és a Bérlő 2 év bérleti jogviszony 

elteltével, 2020. június 30-ig a bérleti szerződést felülvizsgálják 

és a működés során felmerült igények alapján módosítják. Az 

Önkormányzat és a Bérlő közös megegyezésével az 

Önkormányzat az épületen belül helyiségcserét biztosít a Bérlő 

részére, amennyiben a feltételek kialakítására lehetőség van. 
 

3. Az Önkormányzat az üzemeltetésért bérleti díjat nem állapít 

meg. 

       

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

Határidő: folyamatos 
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Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Stark 

Patika Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság az Önkormányzat tulajdonában 

lévő Szigliget, Kossuth u. 23. számú ingatlanban telephelyet (fiókgyógyszertárat) létesítsen.   

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

51/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  
  

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy a Stark Patika Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság Tapolca, Ady E. u. 8/2. az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Szigliget, Kossuth u. 23. számú ingatlanban telephelyet 

(fiókgyógyszertárat) létesítsen.   

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a használat jogcímét igazoló 

okiratot aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

2. Szászi József tájékoztatója 

 

Balassa Balázs polgármester: Szászi József lehetőséget kért a testülettől arra, hogy Szigliget 

turisztikai fejlesztése céljából felvázolja javaslatát. Átadja a szót Szászi Józsefnek. 

 

Szászi József: Megkerestem a Képviselő-testületet egy levéllel, jeleztem, hogy további ötletem, 

elképzelésem lenne Szigliget turisztikai fejlődésének szempontjából. Keressük meg hivatalosan 

San Marino fővárosát, egy partner települési kapcsolat, testvér település szempontjából. 

Meglátjuk, hogy hajlandók-e erre a kapcsolatra vagy nem. Gondoltam, hogy adok egy mottót a 

projektnek, mégpedig „A távolság elválaszt, a barátság összeköt” címmel. Nagyon röviden a világ 

egyik legrégebbi, legkisebb köztársasága. Összesen 8 településből áll. Az egész országot 

Olaszország veszi körül. Szigliget településsel mindenki tisztában van, ezzel nem húznám az időt. 

A közös vonás, hogy mindkettő természet földrajzából közös a környezetéből kiemelkedő hegyek. 

San Marino területileg két részre oszlik, van egy lankás, homokos dombság és ebből meredeken 

emelkedik ki egy mészkő szirt. Ennek kialakulása nagyon érdekes. Gyűrődés hatására ezek a 

vízszintes üledékes redők, tehát homokkő, mészkő meggyűrődött, egy úgynevezett eltolt redő 

keletkezett és így kiemelkedett meredeken ez a fal. Szigligeten is két részre oszlik a település 

geológiája. Mindkét helyen sok a szőlő, illetve a mandula is, de a településen egyre kevesebb 

mandulafát látok. Közös még a keresztény út, és a római katolikus vallás, a középkori várak. 

Remélem elnyerte a tetszését a Képviselő-testületnek ez a kis tájékoztatás, elképzelés, ha bármi 

kérdés lenne, szívesen válaszol rá. 

 

Balassa Balázs polgármester: Úgy tudja, hogy nincs hivatalos konzulátusa Magyarországon San 

Marinonak, esetleg Szigliget még ilyen téren is szóba jöhetne, mint kapcsolattartó település. 

Véleménye szerint váratlanul ért mindenkit ez a javaslat, mindenképpen át kell gondolni, hogy ez 

a kapcsolatépítés tartalommal legyen megtöltve. 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület gondolja át, és a későbbiekben térjenek vissza rá. 
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3. Információátadási szabályzat elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Az Információátadási 

szabályzat feladata elősegíteni az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a 

Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek informatikai együttműködését. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem 

hangzik el.  

 

A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a szabályzatot. 

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

 

52/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 

Község Önkormányzata Információátadási szabályzatát a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Balassa Balázs polgármester  

   Lutár Mária jegyző 

 

 

4.  Pályázat a 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A támogatás célja azon 

települések támogatása, amelyekben az önkormányzati az állami, illetve egyéb vízközmű-

szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei 

a vízközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen 

meghaladják. Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás 

ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is. A pályázathoz szükséges dokumentációt 

2018. május 7-ig szükséges rögzíteni és lezárni a Kincstár által üzemeltetett elektronikus 

rendszerben, valamint papír alapon is be kell nyújtani a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatóságához legkésőbb az elektronikus rögzítést követő munkanapon. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem 

hangzik el.  

 

A polgármester javasolja, hogy a testület nyújtsa be a pályázatot. 

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

53/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 

évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére 

pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 
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A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az állami 

támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.   

     

Határidő: 2018. május 7. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

5. Vegyes ügyek 

 

Ács Alexandra lakásbérleti ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: A bérleti szerződés meghosszabbítását kéri. A lakbér összege: 

7.200 Ft/hó, mely a lakás rezsi költségét nem tartalmazza. A Bérlő az áram, víz- és 

csatornadíjat – a mérőn mért fogyasztás figyelembevételével készült számla alapján – az 

önkormányzatnak fizeti. A bérleti szerződés időtartama 2017. szeptember 1-jétől 2018. április 

30. napjáig tartott. A kérelemben nem említi, hogy milyen időtartamra kéri a bérleti szerződés 

meghosszabbítását. 

 

Ács Alexandra: Amennyiben lehetséges jövő tavaszig kéri meghosszabbítani a lakásbérleti 

szerződét. A megvásárolt telken nem megfelelő ütemben halad az építkezés. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem zárkózik el attól, hogy bérbe legyen adva a lakás a jövő 

tavaszig. Az eddigi bérleti szerződésben 7.200 Ft/hó lakbér + rezsi költséget állapított  meg 

bérleti díjként a képviselő-testület.  

Javasolja, hogy a bérleti szerződést 2019. március 31-ig hosszabbítsa meg a képviselő-

testület, a bérleti díj összegét 7.200 Ft/hó + rezsiköltség állapítsák meg.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem 

hangzik el.  

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

 

54/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth u. 41. szám alatti 

lakást 2019. március 31. napjáig Ács Alexandra részére bérbe 

adja.  

A bérleti díj összegét 7.200 Ft/hó + rezsiköltség összegben 

állapítja meg.  

Felhatalmazza a polgármestert, a bérleti szerződést aláírására. 

 

Határidő: 2018. május 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Szigliget 217/6 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó teniszpálya ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Ács Alexandra megkereste Képviselő-testületet, hogy szeretne 

Szigligeten egy teniszpályát kialakítani, ahol teniszoktatóként lehetősége van az oktatásra. 

Végigjárta a települést, egyetlen helyet talált, ami alkalmas lenne a teniszpálya kialakítására, a 

volt szennyvíztisztító melletti (217/6 hrsz-u) terület. (Ismerteti a kérelmet, mely a 

jegyzőkönyv melléklete.) A kérelemben megjelölt 15 éves bérleti időszakot túl hosszúnak 

tartja. 
Kérdése, hogy a Képviselő-testület támogatja-e a településen teniszpálya kialakítását, azzal a 

feltétellel, hogy a bérleti szerződés időtartamát 10 + 5 évben állapítanák meg, a kialakítás 

költségeit a bérlő biztosítaná, melyet a bérleti díjban elszámolhat. A terület a rendezési 

tervben közpark besorolású terület. A részletekről a tervek és a megvalósítás költségeinek 

ismeretében döntsön majd a testület.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek.  

 

A polgármester javasolja, hogy a testület támogassa a teniszpálya kialakítását. 

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

55/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 

Ács Alexandra javaslatát, tenisz oktatás céljára teniszpálya 

kialakítása az önkormányzat tulajdonában lévő 217/6 hrsz-u, a 

rendezési tervben közparkként megjelölt területen. 

A teniszpálya kialakításának költségeit Ács Alexandra biztosítja, 

a költségek a terület bérleti díjában elszámolhatók. A képviselő-

testület a terület bérbeadására 10+5 év időtartamra köt bérleti 

szerződést. A bérleti díj összegét a teniszpálya terveinek és az 

építés költségeinek ismeretében határozza meg.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Ács 

Alexandrát a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa a 

testület döntéséről és egyidejűleg hívja fel a teniszpálya 

terveinek és költségvetési tervének benyújtására a további 

feltételek meghatározása céljából.  

 

Határidő: 2018. május 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Liget utca felújítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy a Liget utca 

kialakításakor az útalap elkészült, majd kapott egy aszfaltréteget, az akkori építési 

engedélyeknek megfelelően. Az azóta folyó építkezések az útburkolatot megviselték, időszerű 

lenne a felújítás illetve szerencsés lenne, ha kapna egy újabb kopó réteget. A költségvetésben 

a felújítás költségeire bruttó 7.620.000 Ft-ot terveztek. A felújításra három ajánlatot kért, 

Képli és Társa Bt. 5.450.000 Ft, a DATI-Sped Kft. 5.510.000 Ft, a Via Vomito Kft 5.219.360 

Ft összegben vállalná. 
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A polgármester javasolja, hogy a testület támogassa a Liget utca felújítását, a felújítási 

munkával a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó Via Vomito Kft-t bízzák meg az árajánlat 

szerint 5.219.360 Ft összegben. 

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

 

56/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 

a Liget utca felújítását, és azon a kopóréteg elhelyezését. A 

felújítási és aszfaltozási munkával a jegyzőkönyvhöz csatolt 

árajánlat szerint a Via Vomito Kft-t (Veszprém, Kádártai út 27.) 

bízza meg bruttó 5.219.360 Ft azaz Ötmillió-

kétszáztizenkilencezer-háromszázhatvan forint összeggel. 

A felújítás költségeinek előirányzatát a 2018 évi költségvetés 

tartalmazza.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

vállalkozói szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2018. május 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen pályázat 

benyújtása 

 

Balassa Balázs polgármester: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása címen pályázati lehetőség van belterületi önkormányzati utak, járdák felújítására. 

A pályázat maximum 15.000.000 Ft-ra nyújtható be. Javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot 

a Szabadság utcában lévő járda felújítására, melynek költsége 17.948.148 Ft. Mindkét oldalon 

elkészülne a felújítás. A pályázaton elnyerhető 15.000.000,- Ft mellett így az önerő 

2.948.148,- Ft lenne. 

 

A polgármester javasolja, hogy a testület támogassa pályázat benyújtását. 

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

 

57/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  

     

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

címen meghirdetett pályázati felhívásban megjelölt 1. c) 

Belterületi utak, hidak, járdák felújítása fejlesztési alcélra 

Szigliget Szabadság utcai járda felújítására pályázatot nyújt be.  
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A felújítás összköltsége bruttó 15.000.000 Ft, azaz Tizenötmillió 

forint, melyhez az önkormányzat 2.948.148 Ft azaz Kétmillió-

kilencszáznegyvennyolcezer-száznegyvennyolc forint saját 

forrást biztosít.  

  

A Képviselő-testület a vállalt saját forrást a 2018 évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  

   

A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 

  

Határidő: 2018. május 2. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Óvodai játszótér, udvar 

 

Balassa Balázs polgármester: Nagyon sokan jelezték, hogy jó lenne az óvoda udvarára még 

egy játszótéri játék. Egy tényleg összetett játékra kaptak ajánlatot, egy hajó, ami 

tulajdonképpen több funkciós, 4 - 5 különböző játékeszközt tartalmaz. Nem olcsó, de úgy 

gondolja, hogy emeli az óvoda színvonalát. Az eszköz, a szállítás és telepítés költsége 

összesen nettó 1.587.500 Ft. A költségvetésbe játékeszközre 500.000 Ft van tervezve, a 

tavalyi évről 641.000 Ft maradványa van az intézménynek, amit a testület döntése alapján 

játékeszköz vásárlására fordíthatnak és az általános tartalékból még hozzá kell tenni 446.500 

Ft-ot.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a megvalósítást támogatták. 

 

A polgármester javasolja, hogy az óvoda részére udvari játszóeszközt vásároljanak 1.587.500 

Ft értékben, melynek forrása az óvoda költségvetésében játszóeszköz vásárlására tervezett 

500 e Ft, az óvoda 2017 évi 641 e Ft maradványa és az általános tartalékból 447 e Ft.  

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

58/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  

     

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda részére udvari játszóeszközt 

vásárol nettó 1.587.500 Ft értékben.   

A képviselő-testület az eszközvásárlás költségét az óvoda 2018 

évi költségvetésében udvari játszóeszköz vásárlására tervezett 

500.000 Ft-ból, az óvoda 2017 évi 641.000 Ft maradványából és 

az önkormányzat általános tartalékából 446.500 Ft biztosítja. 

Megbízza az óvodavezetőt, hogy a Játszótér Liget Kft. árajánlata 

alapján rendelje meg a Kékszakáll játékhajót. 

 

Határidő: 2018. május 15. 

Felelős: Szalay Csabáné óvodavezető 
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Külsőhegyi útban vis maior esemény kapcsán keletkezett károk helyreállítási, 

kivitelezési munkáira vállalkozó megbízása  

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat a 2017 évi nagy esőzések következtében a 

Külsőhegyi út egy szakaszán az út alapozása meggyengült, a földtámfal részben leomlott. Az 

útszakasz megerősítése, megtámasztása céljára vis maior kérelmet nyújtottak be. A kérelem 

alapján 7.459.000 Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Az út megerősítésére, a 

támfal építésére elkészültek a tervek, a kiviteli munkákra árajánlatot kért. A Via Vomito 

Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 8.171.785 Ft, a ZSILIP 2008 Víz- és Mélyépítő Kft. 8.275.613 

Ft, Balassa Kornél egyéni vállalkozó 7.971.220 Ft összegű árajánlatot adott.  

 

Balassa Balázs polgármester érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból zárja ki a 

testület.   

 

Átadja az ülés vezetését Szabó Tibor alpolgármesternek. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy Balassa Balázs polgármestert a Külsőhegyi 

útban vis maior esemény kapcsán keletkezett károk helyreállítási, kivitelezési munkáira 

vállalkozó megbízása 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:  

 

59/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Balassa 

Balázs polgármestert a Külsőhegyi útban vis maior esemény 

kapcsán keletkezett károk helyreállítási, kivitelezési munkáira 

vállalkozó megbízása napirendi pont tárgyalása során a 

döntéshozatalból kizárja. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó Balassa 

Kornél vállalkozót bízza meg a testület a Külsőhegyi útban vis maior esemény kapcsán 

keletkezett károk helyreállítási, kivitelezési munkáival.  

 

Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

60/2018. (IV.16.) Kt.    h a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonában lévő Külsőhegyi útban vis maior 

esemény kapcsán keletkezett károk helyreállítási, kivitelezési 

munkáival Balassa Kornél (Szigliget, Kossuth u. 85.) 

vállalkozót bízza meg, a határozat mellékletét képező árajánlat 

szerinti 7.971.220 Ft, azaz hétmillió-kilencszázhetvenegyezer 

kettőszázhúsz forint összköltséggel. 

A felújítás költségeinek előirányzatát a 2018 évi költségvetés 

tartalmazza.   
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A képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

vállalkozói szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2018. május 30. 

     Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Szabó Tibor alpolgármester átadja az ülés vezetését Balassa Balázs polgármesternek. 

 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 

a Képviselők munkáját és az ülést 13.00-kor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 

  polgármester               jegyző 

 


