Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 11-én 8.00
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs
polgármester
Szabó Tibor
alpolgármester
Szalainé Bárány Éva képviselő
Távolmaradását bejelentette:
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 3 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja,
hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (IV.
4.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Balassa Balázs polgármester

2.

Réhelyi út újabb útszakaszának aszfaltozására érkezett árajánlatok elbírálása (71337
út)
Előadó: Balassa Balázs polgármester

3.

Vegyes ügyek
Előadó: Balassa Balázs polgármester
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1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (IV.
4.) önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet mindenki megkapta,
kéri a jegyzőt, röviden ismertesse a módosítás szükségességét.
Lutár Mária jegyző: A vagyonkataszter aktualizálását követően aktualizálni kell Szigliget
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét is. Az önkormányzat több ingatlant vásárolt,
illetve ingatlant értékesített az elmúlt évben ezeket a változásokat a rendelet mellékletében is
át kell vezetni. Egyeztették továbbá az ingatlanvagyon kataszterben szereplő adatokat az
ingatlan-nyilvántartás adataival, az itt talált pontatlanságokat is javítani szükséges.
A képviselők részéről az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.
Balassa Balázs polgármester: javasolta, hogy előterjesztés szerinti rendelet tervezetet
fogadja el a testület.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta:

3/2019. (IV.18.)
rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2. Réhelyi út újabb útszakaszának aszfaltozására érkezett árajánlatok elbírálása
(71337 út)
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Balassa Balázs polgármester: Az előző ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy
Réhelyi út további szakaszának aszfaltozására három árajánlatot kért. Az árajánlatok
megérkeztek a Via Vomito Kft. 24.890.640 Ft + Áfa összegben, a DATI-SPed Kft.
24.999.503 Ft + Áfa összegben, a Zirci Építő Kft 24.976.850 Ft + Áfa összegben adott
ajánlatot. A Via Vomito Kft. ajánlata a legkedvezőbb és velük már dolgoztak is, ez a cég
kezdte az útszakasz felújítását. Az útszakasz aszfaltozásának befejezését május 31-re tervezik,
ennek megfelelően kérte az ajánlatokat.
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Via Vomito Kft. 24.890.640 Ft +
Áfa összegű árajánlatát fogadja el a Réhelyi út újabb útszakaszának aszfaltozására.
A javaslattal a képviselők egyetértettek.
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A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
48/2019. (IV.11.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint a Réhelyi út újabb
szakasza aszfaltozási munkáinak elvégzésével a VIA VOMITO
Kft.-t (Veszprém, Kádártai út 27.) bízza meg 24.890.640 Ft +
Áfa
azaz
Huszonnégymillió-nyolcszázkilencvenezerhatszáznegyven forint + Áfa összeggel.
A felújítás költségeinek előirányzatát a 2019 évi költségvetés
tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3. Vegyes ügyek
Dobos József kérelme
Balassa Balázs polgármester: Dobos József, aki a süllőfesztiválon is részt szokott venni a
városnéző kisvasútjával, kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Kérelmében leírta, hogy a
Western Expressz (dottó) városnéző kisvasúttal a nyári időszakban Szigliget területén
személyszállítási tevékenységet szeretne folytatni. Az útvonalra vonatkozó javaslata:
hajóállomás – Csonka torony – Esterházy Pince – posta domb – vár feljáró – polgármesteri
hivatal – óvoda – nagy parkoló.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Véleménye szerint tisztázni kellene pár dolgot ezzel
kapcsolatban. A kérdés, hogy ki fogja kitenni a megállókba a táblákat, mert azok
mindenképpen kellenek.
Balassa Balázs polgármester: Nem tudja, hogy mennyire lenne nyereséges. Egy kérése volt
Dobos József felé, amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy engedélyezi a településen
a kisvasút működését, akkor legyen tekintettel a hajójáratokra. A korábbi években is
problémát okozott az, hogy a kikötőből hogyan tudnak eljutni a várba a látogatók. Ebből a
szempontból ez egy megoldás lenne.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Javasolja, hogy ne ingyen működjön, hiszen a
süllőfesztiválon is fizet.
Szabó Tibor alpolgármester: Jó ötletnek tartja a kisvonatot, de aggódik amiatt, hogy
mennyire fogja feltartani a nyári megnövekedett autós forgalmat. Ezeket a kisvonatokat nehéz
megelőzni egy ilyen kis faluban, főleg akkor, ha nagyobb a forgalom, így nagyobb torlódás is
kialakulhat.
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A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő ülésen hozzon döntést a
kérelemmel kapcsolatban.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a Képviselők munkáját és az ülést 8.25 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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