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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. október 8-án 8.00 
órakor tartott rendkívüli 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 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.  Szigligeti vár részleges rekonstrukciója közbeszerzési eljárás megindítása 
2.  Egészségügyi vizsgálat szervezése 

 
 
1. Szigligeti vár részleges rekonstrukciója közbeszerzési eljárás megindítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 számú projekt Világörökség 
helyszínek fejlesztése – Szigligeti vár részleges rekonstrukciója, új fedett terek kialakítása 
közbeszerzési eljárás keretében az építési beruházásra elkészült az eljárást megindító felhívás 
melyet a képviselők kézhez kaptak.  
Javasolja, hogy az eljárást megindító felhívást a képviselő-testület fogadja el.  
 
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:  
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130/2018. (X.08.) Kt.    
h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a GINOP-
7.1.6-16-2017-00004 számú projekt Világörökség helyszínek 
fejlesztése – Szigligeti vár részleges rekonstrukciója, új fedett 
terek kialakítása közbeszerzéshez kapcsolódóan a Ceu Tender 
Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., mint az ajánlatkérő 
nevében eljáró szervezet által elkészített Szigligeti vár 
rekonstrukciója (építési beruházás) eljárást megindító felhívást 
megismerte, és azt elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
2.  Egészségügyi vizsgálat szervezése 
 
Dr. Karsszon Diána képviselő: Tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség van arra, hogy a 
községben szűrővizsgálatokat végezzenek, lenne is erre a lakosság részéről igény. Javasolja, 
hogy egy keretösszeget különítsenek el a költségvetésben erre a céljára. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy 200 e forint keretösszeget biztosítsanak 
megelőző egészségügyi szűrővizsgálatok céljára. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
131/2018. (X.08.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
egészségügyi szűrővizsgálatok végzése céljára 200.000 Ft 
keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 9.00 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


