Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 22-én 15.30
órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs
Szabó Tibor
Káli Magdolna
Dr. Karasszon Diana

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária

jegyző

Távolmaradását bejelentette:
Szalainé Bárány Éva

képviselő

Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy vegyék
napirendre a Közterület elnevezésről döntés napirendi pontot, a vegyes ügyek keretében
tárgyalják a Bódi Mária Magdolnáról készülő film támogatását és az iskola nyári tábor
szervezéséhez benyújtott támogatási kérelmét.
A Képviselő-testület a kiegészített napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Beszámoló a 2017. évi ellenőrzésekről
2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról. Zárszámadási rendelet
elfogadása
3. Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés „Szigliget várának állagmegóvása és
turisztikai fejlesztése” közbeszerzési eljárásra benyújtott árajánlatok értékelése
4. Közterület elnevezésről döntés
5. Vegyes ügyek
1. Beszámoló a 2017. évi ellenőrzésekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett az
Önkormányzatnál, az ellenőrzési jelentést a képviselők kézhez kapták. Átadja a szót
jegyzőnőnek.
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Lutár Mária jegyző: A Magyar Államkincstár 2017. július 1-től 2018. április 30-ig kincstári
ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál és intézményeinél, melynek tárgya a számviteli
szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség, az adatszolgáltatási kötelezettség szabályszerű
teljesítésének, az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata
volt. Az ellenőrzés során vizsgálták az önkormányzat szabályzatait, megállapították, hogy
azokat aktualizálni és a hiányzó szabályzatokat el kell készíteni. Erre vonatkozóan intézkedési
tervet kell készíteni. Hiányosságként állapították meg, hogy az intézményekre nem készült
belső ellenőrzési terv. A könyvvezetéssel kapcsolatban feltárt hiányosságokat az ellenőrzés
során javították, erre vonatkozóan intézkedési jelentést nem kell készíteni. Az ellenőrzés
időpontja egybe esett az ASP rendszer bevezetésével, számos hiányosságot a rendszer hiányos
működése illetve az ügyintézők tapasztalatlansága okozott. Összességében elmondható, hogy
az ellenőrzés során az ellenőrök a hibák feltárásával elősegítették az új program megfelelő
alkalmazását, hibás gyakorlat kialakulását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzott el.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
69/2018. (V.22.) Kt.

határozat
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.
évi éves ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja.
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága által
Szigliget Község Önkormányzatánál végzett 2017. évi kincstári
ellenőrzés kapcsán megküldött 509/2017. számú VESZ/ÁHI/873/2018 iktatószámú Ellenőrzési jelentést megismerte, az abban
foglaltakat tudomásul vette.
A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti intézkedési
tervet jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Melléklet a 69/2018. (V. 22.) Kt.
számú határozathoz
INTÉZKEDÉSI TERV
a Magyar Államkincstár 509/2017. számú, VESZ-ÁHI/87-3/2018 iktatószámú ellenőrzési
jelentésében Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi kincstári ellenőrzése során tett
megállapításokra vonatkozóan
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1. Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések:
a) Szigliget Község Önkormányzata belső szabályzatainak aktualizálása, a
hiányzó szabályzatok elkészítése.
b) A belső szabályzatokban a Bkr. 8. § szerint előírt jogkörök megfelelő
alkalmazása a mindennapi munkában.
c) Éves belső ellenőrzési terv készítése és annak megvalósítása.
Határidő: a) pont 2018. december 31.
b) pont folyamatos
c) pont 2018. december 31.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Balassa Balázs polgármester

2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról. Zárszámadási rendelet elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A szöveges
beszámoló részletesen tartalmazza az elmúlt év bevételi forrásait, a működtetéssel,
felújítással, beruházással kapcsolatos kiadásait.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és megalkotta az alábbi
4/2018.(V. 29.)
rendelet
a 2017. évi zárszámadásról

3. Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés „Szigliget várának állagmegóvása és
turisztikai fejlesztése” közbeszerzési eljárásra benyújtott árajánlatok értékelése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2018. május 18-án ülést
tartott. Az ülés tárgya a „Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés „Szigliget várának
állagmegóvása és turisztikai fejlesztése” közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok
értékelése volt. 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: a MATA-DÓR Architektúra Tervező
Műhely Kft. nettó 20.500 e Ft. és a Global Terv Kft. nettó 35.000 e Ft. Mindkét ajánlattevő
ajánlata érvényes.
A pályázatban a tervezésre előirányzott összeg nettó 17.500 e Ft, ezt az összeget a
legalacsonyabb árajánlat is meghaladja. Egy évvel ezelőtt, a pályázat benyújtásakor kért
ajánlat szerint nyújtották be a támogatási igényt, azóta emelkedtek a bérek, üzemanyag árak,
egyéb más költségek, alig van szabad tervezői kapacitás, ez megjelenik meg a benyújtott
ajánlatban is. Úgy gondolja, ennél alacsonyabb összegű ajánlatot nem kapnak akkor sem, ha
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eredménytelennek nyilvánítják az eljárást, és újra kiírják. Időt vesztenek, tervek nélkül nem
tudják folytatni a beruházást. Javasolja, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát
fogadja el a képviselő-testület, az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. A MATA-DÓR Kft.
ajánlatát, mint a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyilvánítsa az eljárás nyertesének és
vele a szerződést kösse meg. A tervezési díj összegét nettó 20.500 e Ft-ot a pályázatban
elnyert 17.500 e Ft támogatásból és az általános tartalék terhére nettó 3 millió Ft biztosítsa a
képviselő-testület.
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:
70/2018. (V.22.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a „Kiviteli terv készítése és tervezői
művezetés „Szigliget várának állagmegóvása és turisztikai
fejlesztése” közbeszerzési eljárást eredményes.
Az eljárás során legkedvezőbb ajánlatot a MATA-DÓR
Architektúra Tervező Műhely Kft. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.)
tette. Az eljárás nyertese a MATA-DÓR Architektúra Tervező
Műhely Kft. 20.500.000 Ft, azaz Húszmillió-ötszázezer forint
nettó ajánlati árral.
A tervezési díj forrása:
a „Világörökség helyeinek fejlesztése GINOP-7.1.6-16-201700004” számú pályázatban tervezési díj címén elnyert
17.500.000 Ft és az általános tartalék 3.000.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
tervezői szerződést kösse meg.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4. Közterület elnevezés
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Községben az un. Vároldalon lévő házak sem házszámmal,
sem hivatalos közterület elnevezéssel nem rendelkeznek, gondoskodni kell a besorolásukról.
Javaslatot tettek fel a község honlapjára a Vároldalon lévő 011 hrsz-u földút a Vároldal dűlő,
az Óvár alatt húzódó 0152 hrsz-u földút az Óvár dűlő közterület nevet kapja. A javaslattal
kapcsolatban a lakosság részéről észrevétel nem érkezett.
Javasolja, hogy a 011 hrsz-u név nélküli földút neveként a „Vároldal dűlő” elnevezést fogadja
el a képviselő-testület.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
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Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

71/2018. (V.22.) Kt.

határozat
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján 2018. július 1. napi
hatállyal a Szigliget 011 hrsz-u név nélküli útnak a „Vároldal
dűlő” utcanevet adja. Az utcához tartozó ingatlanok a
következők: 010/6, 010/4, 010/3, 010/1, 012/1, 012/5, 012/6.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új közterületek
létrehozásáról értesítse az érintett ingatlantulajdonosokat,
szervezeteket, hivatalokat, az új közterületeket a központi
címregiszterben rögzítse az ingatlan-nyilvántartási adatok
átvezetése érdekében.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
lakosságot tájékoztassa az új közterület nevekről, továbbá az
utcanév tábla megrendelése és elhelyezése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: 2. pont Lutár Mária jegyző
3. pont Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a 0152 hrsz-u név nélküli út neveként a „Óvár
dűlő” elnevezést fogadja el a képviselő-testület.
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:
72/2018. (V.22.) Kt.

határozat
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján 2018.
július 1. napi hatállyal a Szigliget 152 hrsz-u név nélküli útnak a
„Óvár dűlő” utcanevet adja. Az utcához tartozó ingatlanok a
következők: 0151/24, 0151/26, 0151/18, 0153/5, 0153/17,
0153/18.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új közterületek
létrehozásáról értesítse az érintett ingatlantulajdonosokat,
szervezeteket, hivatalokat, az új közterületeket a központi
címregiszterben rögzítse az ingatlan-nyilvántartási adatok
átvezetése érdekében.
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
lakosságot tájékoztassa az új közterület nevekről, továbbá az
utcanév tábla megrendelése és elhelyezése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: 2. pont Lutár Mária jegyző
3. pont Balassa Balázs polgármester

5. Vegyes ügyek
Támogatás kérése táboroztatáshoz
Balassa Balázs polgármester: Megkeresés érkezett az általános iskola tanárától, Csák
Enikőtől, aki Bakonybélbe szervezett a gyerekeknek egyhetes nyári tábort. A buszköltséghez
szeretne az Önkormányzattól támogatást kérni. (Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.)
Javasolja, hogy 100.000 Ft támogatást nyújtson az önkormányzat.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
73/2018. (V.22.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Általános Iskola Bakonybélbe tervezett nyári tábor
költségeit az általános tartalék terhére 100.000 Ft-tal támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Csák Enikőt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Magdolna film elkészítéséhez támogatás kérése
Balassa Balázs polgármester: Az előző testületi ülésen már beszéltek arról, hogy filmet
szeretnének készíteni Bódi Mária Magdolnáról „Magdolna” címmel, ehhez kérnek
támogatást. Döntés akkor nem született a támogatásról, mivel nem kaptak konkrét támogatási
kérelmet. A film készítőjétől bővebb tájékoztatás érkezett, melyben megfogalmazták a
támogatási igényüket. A többi önkormányzattól eddig 200-400 ezer forintos támogatást
kaptak.
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy 200 ezer forint összegű támogatást nyújtsanak.
Balassa Balázs polgármester: Mivel más javaslat nem érkezett, kéri a testületet, hogy
határozzák meg a támogatás mértékét 200 ezer forintban.
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74/2018. (V.22.) Kt.

határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bódi
Mária Magdolna életéről szóló „Magdolna” című film készítését
az általános tartalék terhére 200.000 Ft-tal támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a SzeretFilm Stúdió
Egyesülettel (Veszprém, Cholnoky Jenő utca 23./b. 1/3.)
támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Helyi
klímastratégia
kidolgozása,
valamint
szemléletformálás pályázat megírására ajánlat
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

a

klímatudatosságot

erősítő

Balassa Balázs polgármester: A Városökológia Bt. ajánlatot tett a helyi klímastratégia
kidolgozására, melynek költségeire pályázat nyújtható be a KEHOP keretében. Fontos a település
és a tágabb környezet szempontjából, hogy a település rendelkezzen klímastratégiával, és a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás érdekében tegyen lépéseket.
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
75/2018. (V.22.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyi
klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás céllal pályázatot nyújt be.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítése céljából
vegye fel a kapcsolatot a Városökológia Bt-vel.
Határidő: 2018. július 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a Képviselők munkáját és az ülést 15.58 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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