Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 9-én 7.30
órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs
Szabó Tibor
Szalainé Bárány Éva
Káli Magdolna
Dr. Karasszon Diana

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
jegyző
Meghívottak:
Szászi József
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja,
hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester

2.

Szociális célú tűzifavásárlás kiegészítő támogatásához önkormányzati önrész
biztosítása
Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester

3.

Településrendezési eszközök módosítása – Balatoni Bringakörút – Partnerségi
egyeztetés lezárása
Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester

4.

Antalhegyi út burkolat-felújítási munka elvégzésére vállalkozó kiválasztása
Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester

5.

Vegyes ügyek
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1. Napirendi pont - A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
szóló rendelet módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet megkapta mindenki.
Kérdezi, hogy van-e kérdése javaslata a képviselőknek.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a rendelet tervezetet.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és megalkotta az alábbi
5/2018. (VIII. 23.) Kt.
rendeletet
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

2. Szociális célú tűzifavásárlás kiegészítő támogatásához önkormányzati önrész
biztosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést megkapta mindenki. A támogatással
kapcsolatban a korábbi évek tapasztalata, hogy nem minden esetben azok kaptak támogatást,
akik ténylegesen rászorultak volna. Aki kapott, kifogásolta, hogy vastag a fa, a másik azért,
mert ő kevesebbet kapott, mint a szomszédja. Nincsenek annyira rossz helyzetben élő
lakosok, akik ne tudnák megvásárolni maguknak a téli tüzelőt, aki pedig rászorul azon eddig
is segítettek, ezután is fognak. Javasolja, hogy az önkormányzat ne igényelje a szociális tűzifa
támogatást.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
105/2018. (VIII.09.) Kt. h a t á r o z a t
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
belügyminiszter által 2018. július hónapban közzétett, a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati
kiírás alapján nem nyújt be igényt a támogatás iránt.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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3. Településrendezési eszközök módosítása – Balatoni Bringakörút – Partnerségi
egyeztetés lezárása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Megtörtént a partnerségi egyeztetés. Már tervezik a Balatoni
Bringakör szélesítését kétsávosra. A rendezési terv helyenként nem tartalmaz olyan
szélességű útrészt, amely a bővítéshez szükséges, ezért módosítani kell.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
106/2018. (VIII.09.) Kt.
határozat
1. Szigliget Község Önkormányzata képviselő-testülete a
Balatoni Bringakör Szigliget települést érintő szakaszának
jelenlegi és tervezett állapota közötti összhang megteremtése
érdekében indított, Szigliget község településrendezési
eszközeinek módosítása kapcsán megállapította, hogy a
módosításhoz nem érkezett vélemény, észrevétel, javaslat, ezért
a tervezet módosítást nem igényel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
partnerségi egyeztetés kapcsán a meghozott döntést tegye közzé.
A döntés közzétételével a partnerségi egyeztetés lezárul.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
partnerségi egyeztetés lezárását követően a településrendezési
eszközök módosításának tervezetét küldje meg végső szakmai
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatalhoz.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
a TRENECON Kft.-t, és az EKO Építész Kft.-t értesítse.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 1. pont: azonnal,
2. és 3. pont: folyamatos, de legkésőbb 2018.
augusztus 31.,
4. pont: azonnal

4. Antalhegyi út burkolat-felújítási munka elvégzésére vállalkozó kiválasztása
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület 71/2017. (V. 24.) Kt. határozatával úgy
döntött, hogy az Antalhegyi úton megvalósuló gázelosztó vezeték építését követően a teljes
pályaszerkezet aszfaltozásának költségét 1.245.000 Ft + Áfa összegben az általános tartalék
terhére vállalja. A vezeték kiépítése megtörtént, a MEDOSZ üdülőtől a spotpályáig nagyon
kátyús az út. Az aszfaltozás költségeire a 2018 évi költségvetésben útfelújítás címén tervezett
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előirányzat fedezetet nyújt. Kért árajánlatot a munkák elvégzésére. A VIA VOMITO
Mélyépítő és Szolgáltató Kft. bruttó 1.017.524 Ft, a Veszprémi Útépítő Kft. bruttó 1.079.500
Ft, a Dati-Sped Kft. bruttó 1.420.000 Ft összegben adott árajánlatot. Javasolja, hogy a VIA
VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft. árajánlatát fogadja el a testület.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
107/2018. (VIII.09.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint az Antalhegyi út
aszfaltozási munkáinak elvégzésével a VIA VOMITO Kft.-t
(Veszprém, Kádártai út 27.) bízza meg 801.200 Ft + Áfa, azaz
nyolcszázegyezer-kettőszáz forint + Áfa összeggel.
A felújítás költségeit a 2018 évi költségvetésben útfelújítás
címén tervezett előirányzat terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

5. Vegyes ügyek
San Marino – Szigliget partnerségi kapcsolata
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Felkéri Szászi Józsefet, hogy ismertesse javaslatát.
Szászi József: Az első lépés, hogy az önkormányzat eldönti a korábbi felvezetés alapján,
hogy el akarja indítani vagy nem a kapcsolatot. A következő lépésben kapcsolatfelvétel
céljából megkeresnék San Marinot. Amennyiben kap választ, és pozitív visszajelzést akkor
kell egy csapat, civil szervezet, aki vállalja az ezzel járó feladatokat. A civil szervezeteknek
több pályázati lehetősége is van, a szervezési feladatok nagy részét magára vállalja. A
tervezetben egy előadás is szerepel novemberben, ez San Marinoról szólna, ezután
kezdeményezné a San Marino – Szigliget Baráti Társaság megalapítását. A következő
fontosabb esemény a pünkösdi körmenet, ami egyben egyházi, történelmi, hagyományőrző és
kulturális rendezvény lehetne. Fokozatosan építkezve lehetne kapcsolódni Veszprém Megyei
Jogú Város sikeres pályázata esetén az Európa Kulturális Fővárosa 2023 rendezvényeihez.
Költségeket is beleírt a feladattervezetbe, ami a megkeresés összegét, az előkészítés
megbízási díját és a civil szervezet létrehozásához való hozzájárulást tartalmazza, összesen
250.000 Ft összegben.
Balassa Balázs polgármester: Amikor utoljára beszéltek róla a képviselő-testület nem
zárkózott el a kapcsolat létrehozásától, elengedhetetlen, hogy legyen valaki, aki viszi előre ezt
a partnerségi kapcsolatot, aki vállalja a kommunikációt, a szervezést, előkészítést és minden
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mást is. Javasolja, hogy a feladat tervezetet fogadja el a testület, a költségekre 250 ezer
forintot biztosítson az általános tartalék terhére.
A képviselők egyetértettek a javaslattal, további kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
108/2018. (VIII.09.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a San
Marino - Szigliget testvértelepülési kapcsolat létrehozásához a
feladattervezetet elfogadja. Az előkészítési munkákkal Szászi
Józsefet bízza meg.
A testvér települési kapcsolat költségei címén az általános
tartalék terhére 250.000 Ft összegű előirányzatot biztosít.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Általános iskola támogatási kérelme

Balassa Balázs polgármester: Az általános iskola a tantermek világításának korszerűsítésére
a KLIK-től kapott egy bizonyos összeget. A felújítási munkák végzése során kiderült, hogy az
egyik terem életveszélyes és használhatatlan a világítás. Az igazgató felhívta a KLIK-et, de
pillanatnyilag nem tudnak több támogatást adni az iskolának, ezért kérte a testülettől a
támogatást, 300.000 Ft összegben. Ebbe benne van az összes lámpa cseréje, az
érintésvédelem. Azonnali döntésre volt szükség, ezért a vállalkozónál a munka elvégzését
megrendelte. Más választása nem volt, meg kell csinálni a gyerekek érdekében. Kéri a
testületet, hogy támogassák a döntését.
A képviselők a döntéssel egyetértettek.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
109/2018. (VIII.09.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Általános Iskola részére 300.000 Ft összegű támogatást nyújt
egy osztályterem villanyvezetékének és a lámpatestek
felújítására.
A támogatás forrása az általános tartalék.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Védőnő albérleti díjának átvállalása
Balassa Balázs polgármester: A védőnői szolgálat további biztonságos működése érdekében
javasolja, hogy a védőnő részére biztosítsanak lakást oly módon, hogy az albérlet költségeit
2018. december 31-ig Szigliget Község Önkormányzata fizeti.
A javaslattal a képviselők egyetértettek.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
110/2018. (VIII.09.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a védőnő
részére lakást biztosít oly módon, hogy az albérlet költségeit
2018. december 31-ig fizeti.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a védőnőt a
döntésről értesítse.
Határidő: 2018. augusztus 15.
Felelős: Balassa Balázs

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a képviselők munkáját és az ülést 8.30 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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