
 1

Képviselő-testület 
Szigliget 

 
J e g y z ő k ö n y v  

 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 17-én 8.00 
órakor tartott rendkívüli 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 

 Dr. Karasszon Diana képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária   jegyző 
  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Hiánypótlást kapott az 
Önkormányzat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 
pályázattal kapcsolatban, a határozatban a beruházás összköltsége tévesen szerepel. A 
határozat javítása szükséges, ezért kellett telefonon a rendkívüli ülést összehívni. 
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatban hozott 57/2018.(IV.16.) Kt. 
határozatának módosítását. 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1.  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal 
kapcsolatos 57/2018.(IV.16.) Kt. számú határozat módosítása 

 
 
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott 

pályázattal kapcsolatos 57/2018.(IV.16.) Kt. számú határozat módosítása 
 

 
Balassa Balázs polgármester: Hiánypótlást kapott az Önkormányzat az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatban, a 
határozatban a beruházás összköltsége tévesen szerepel. A beruházás összköltségeként a 
pályázható maximális 15.000.000 Ft került feltüntetésre. A helyes összeg: bruttó 17.948.148 
Ft. A határozat javítása a helyes összegre szükséges, javasolja, hogy az 57/2018.(IV.16.) Kt. 
határozatot úgy módosítsa a Képviselő-testület, hogy a felújítás összköltségeként bruttó: 
17.948.148 Ft szerepeljen. 
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A képviselők egyetértettek a javaslattal. Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők 
részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
68/2018. (V.17.) Kt.    h a t á r o z a t  

 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
57/2018.(IV.16.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
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.  
 
A felújítás összköltsége bruttó 17.948.148 Ft, azaz 
Tizenhétmillió-kilencszáznegyvennyolcezer-egyszáznegyven-
nyolc 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 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 8.10-kor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


