Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 13-án
08.00 órakor tartott nyilvános üléséről.
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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.

A Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda és a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
közötti Munkamegosztási Megállapodás elfogadása
Előadó: Balassa Balázs polgármester

2.

Vegyes ügyek

1. A Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda és a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
közötti Munkamegosztási Megállapodás elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Törvényileg előírt dokumentum, amit el kell készíteni.
Megkéri a jegyzőt, hogy pár mondatban tájékoztassa a képviselő-testületet.
Lutár Mária jegyző: Az óvodának nincsek gazdálkodó szervezete, ezt a feladatot az
önkormányzati hivatal látja el munkamegosztási megállapodás alapján. A Magyar
Államkincstár által végzett ellenőrzés során hiányosságként állapították meg, hogy a
munkamegosztási megállapodást a képviselő-testület nem hagyta jóvá. Ezt a hiányosságot
kell most pótolni.
Balassa Balázs polgármester: Eddig is a megállapodás szerint jártak el, hivatalossá kell
tenni.
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A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a munkamegosztási
megállapodást a Szigligeti Napközi Otthonos Óvodával.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
154/2018. (XII.13.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
határozat mellékletét képző – a gazdasági szervezettel nem
rendelkező a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda költségvetési
szerv és a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési
szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
szóló megállapodást jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a megállapodás
aláírására.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Határidő: azonnal
2. Vegyes ügyek
Nemzeti Közművek ajánlata
Balassa Balázs polgármester: A két nagyobb fogyasztási hely a gáz használat
vonatkozásában az iskola és az óvoda, illetve a közösségi ház. Ezen a két fogyasztási helyen a
gázfogyasztás eléri azt a mennyiséget, ami alapján egy külön megállapodást lehet kötni.
Egyedi ajánlatot kapott az önkormányzat, két éves időszakra meghatározott díjjal. Ismerteti a
szerződést.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a Földgázkereskedelmiszerződést.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
155/2018. (XII.13.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvhöz csatolt szerződés tervezet szerint földgázkereskedelmiszerződést
köt
a
Nemzeti
Közművek
Földgázszolgáltató Zrt.-vel.
A szerződés időtartama: 2018.11.01-2020.11.01.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2018. december 31.
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Dömötör Józsefné kérelme
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat dolgozói a szokásos fűnyírási munkát
végezték az óvoda és a sportpálya környékén. Damilos fűkaszával dolgoztak, és a szabályosan
kijelölt helyen parkoló autó üvegét kitörték egy felverődő kaviccsal. A dolgozó ezt azonnal
jelezte. A tulajdonos kéri, hogy biztosítás önrészét az önkormányzat vállalja át.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület Dömötör Józsefné részére biztosítsa a
gépjármű biztosítás igénybevételéhez szükséges 10.000 Ft összegű önrészt.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
156/2018. (XII.13.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dömötör
Józsefné személygépkocsijában az önkormányzat által okozott
kár kapcsán a gépjármű biztosítás önrészét 10.000 Ft összegben
vállalja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Dömötör Józsefnét tájékoztassa.
Felelős: Balassa Balázs
Határidő: azonnal
Balassa Balázs polgármester: A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban tárgyal, viszont
nem szeretne olyan korszerűsítést, amit a sajtóban hallanak az emberek. Ebből a szempontból
javasolja, hogy maradjon egyelőre a meglévő közvilágítás a településen. Vannak olyan
lámpák, amiket nem tudnak karban tartani, egy részét átadták az E.ON-nak, a másik részét
pedig Varga Ferencnek.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Antal-hegyi dűlő beépítésével kapcsoltban javaslat
érkezett, melyet a rendezési terv felülvizsgálata során tárgyalhat majd a képviselő-testület. A
tulajdonos szeretné a képviselő-testület előzetes véleményét kérni, hogy a rendezési terv
felülvizsgálata során támogathatónak tartja a javaslatot.
A képviselők áttekintették a kérelmet és a csatolt dokumentumokat, a képviselő-testület
egybehangzó véleménye, hogy támogatja, hogy a rendezési terv felülvizsgálati javaslatba a
kérelem bekerüljön.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a Képviselők munkáját és az ülést 8:45-kor bezárta.

Kmf.
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