Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-án, 8.00
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.)

Jelen vannak:
Balassa Balázs
Szabó Tibor
Káli Magdolna
Szalainé Bárány Éva
Dr. Karasszon Diana

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
jegyző

Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó
szerinti napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1.

Szigliget Szabadság utcai járda felújítására benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó: Balassa Balázs polgármester

2.

Adatvédelmi (GDPR) megfelelőség elkészítése, támogatás nyújtása, adatvédelmi és
kockázatkezelési szempontok alapján

3.

Vegyes ügyek
Előadó: Balassa Balázs polgármester
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1. Szigliget Szabadság utcai járda felújítására benyújtandó pályázattal kapcsolatos
döntés
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása címen lehetőség van pályázat benyújtására. A képviselőkkel történt előzetes
egyeztetés szerint az előző évekhez hasonlóan a Szabadság utcai járda felújítására nyújtják be
a pályázatot. Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van
kérdése, észrevétele, javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
66/2019. (V.30.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
címen meghirdetett pályázati felhívásban megjelölt „1.c)
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása” fejlesztési alcélra a
Szigliget, Szabadság utcai (253, 340 hrsz.) járdák felújítására
pályázatot nyújt be.
A felújítás összköltsége bruttó 19.917.802 Ft, azaz
Tizenkilencmillió-kilencszáztizenhétezer-nyolcszázkettő forint,
melyhez az önkormányzat 4.917.802 Ft azaz Négymilliókilencszáztizenhétezer-nyolcszázkettő forint saját forrást
biztosít.
A Képviselőtestület a vállalt saját forrást a 2019. évi általános
tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

2. Adatvédelmi (GDPR) megfelelőség elkészítése, támogatás nyújtása, adatvédelmi és
kockázatkezelési szempontok alapján
Balassa Balázs polgármester: Az együttes ülésen a jegyző már tájékoztatta a képviselőtestületeket az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokról. Bekérték az árajánlatokat, felkéri a
jegyzőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kiegészítést tegye meg.
Lutár Mária jegyző: Három cégtől kértek ajánlatot a hat teleülésre. A Hanganov Kft.
ajánlata 165.000 Ft +Áfa/hó összegre szól, ez egy alapszolgáltatás, a feladatellátás
felügyeletét látnák el. Az Avtinet Szolgáltató Kft.-től már egy részletesebb ajánlat érkezett,
amely tartalmaz adatvédelmi felmérést, a felmérést követően az előírásoknak megfelelő
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dokumentumok elkészítését és két év időtartamra a felügyeletet. Az ajánlat az adatvédelmi
tisztviselő költségeire is tartalmaz ajánlatot. A költségekre a település lakosságszáma alapján
adtak ajánlatot 501-1500 főig, az egyszeri díj 1.050.000 Ft, ezen felül az adatvédelmi
tisztviselő díja, ami 64.656 Ft/hó. A harmadik ajánlat az Albacomp Kft.-től érkezett, ez az
ajánlat is le van bontva önkormányzatokra, nagyon hasonló az előző ajánlathoz, egyszeri díj,
és a havidíj vagy éves egyszeri díj a felügyeletre. Két éves szerződés esetén 135.000 Ft az
egyszeri díj és évente 319.200 Ft a kiépített rendszer továbbkövetése, működésének
időszakonkénti felülvizsgálata, a jogszabályváltozások követése. Az Albacomp Kft.
árajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületeknek, mivel az az összességében legjobb
ajánlat.
Balassa Balázs polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
67/2019. (V.30.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az
adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelő működés
biztosítása az önkormányzat és intézménye felkészítése az
előírások betartására” tárgyú megállapodást az ALBACOMP RI
Kft-vel (Székesfehérvár Mártírok útja 3/b.) köti meg két év
időtartamra, a jegyzőkönyvhöz csatol árajánlat szerint 135.000
Ft egyszeri díj és 319.200 Ft/év + ÁFA összegre.
A költségeket az általános tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3. Vegyes ügyek
3/1. Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület beszámolója
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület a 2018. évben 200.000 Ft támogatást
szavazott meg a Tördemic Néptáncegyüttes Egyesületnek. A támogatás felhasználásáról az
egyesület benyújtotta az elszámolást melyhez csatolta a számlák másolatát. A támogatást
viselet vásárlásra fordították.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
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68/2019. (V.30.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tördemic Néptáncegyüttes 2018. évi, 200.000 Ft összegű
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Megbízza a polgármestert, hogy az Egyesületet a
határozat kivonat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3/2. Domonkos Zoltán bérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Domonkos Zoltán kérelmezte, hogy további 4 évre
hosszabbítsa meg a strandon bérelt terület bérleti szerződését a Képviselő-testület, valamit
kéri, hogy árusíthasson kézműves palackozott sört és ásványvizet.
Dr. Karasszon Diana: Nem javasolja, hogy engedélyezzék a kézműves sör árusítását. Abban
a faházban szerinte nincsen hely újabb hűtőknek a sör tárolására.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a bérleti szerződést hosszabbítsa meg a
képviselő-testület, a bérleti díjat 300.000 Ft/szezon összegben határozza meg, az üzletkör
bővítéshez ne járuljanak hozzá.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
69/2019. (V.30.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand
területén 2020. január 1-től 2024. december 31-ig 6 m2
nagyságú területet bérbe ad kürtöskalács és főtt kukorica árusítás
céljára a Pro-Di-Ge Kft. (Balatonederics, Petőfi u. 11.) részére.
A bérlő a bérelt területen 1 db mobil faházat állíthat fel. A
bérleti díj összege 300.000 Ft/szezon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3/3. Mesterházy Ernő terület vásárlási kérelme
Balassa Balázs polgármester: Mesterházy Ernő azzal a kéréssel kereste meg a Képviselőtestületet, hogy a tulajdonában lévő 75 és 77 hrsz-u ingatlanok között lévő közterületet meg
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szeretné vásárolni. A rendezési terv a 75 és 77 hrsz-u ingatlanok között lévő közterületet
megszűntetésre javasolja, amennyiben a rendezési tervnek megfelelően a közterület besorolást
megszűntetik a kb 20 m2 nagyságú terület értékesíthető.
Javasolja, hogy a 75 és 77 hrsz-u ingatlanok között lévő közterület rendezési tervnek
megfelelő megszűntetésére az engedélyezési eljárást indítsa meg.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

70/2019. (V.30.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget
75 és 77 hrsz-u ingatlanok között lévő közterület rendezési terv
szerinti megszűntetésére az engedélyezési eljárás megindítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a közterület megszűntetésére
vonatkozó eljáráshoz szükséges megosztási vázraj elkészítését
rendelje meg, és a kérelmet nyújtsa be az útügyi hatósághoz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az engedélyezési
eljáráshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3/4. Hoth Kft kérelme jégautomata elhelyezésére a strand területén
Balassa Balázs polgármester: Jégkészítő automaták elhelyezésének engedélyét kérték, külön
mérővel dolgoznak, az alapján tudnák fizetni a vízszámlát az önkormányzatnak. Az
áramfogyasztás miatta nem kíván felszereltetni egy külön mérőt, mert jóval drágább lenne.
Javasolja, hogy szakemberrel nézessék meg a gép energiafogyasztását, mely alapján ki tudják
számolni az átlagos energia költséget. Ez alapján lenne megállapítva a bérleti díja. Javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a strand területén 2 m2 nagyságú területet biztosítson jégautomaták elhelyezésére. A bérleti díj összegét 80.000 Ft/szezon + áramdíj összegben
határozzák meg. A felhasznált víz díját almérő alapján fizeti a bérlő.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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71/2019. (V.30.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget
Község Önkormányzata tulajdonában lévő strand területén 2019.
június 1-től 2019. szeptember 30-ig 2 m2 nagyságú területet
biztosít jég-automaták elhelyezésére. A bérleti díj összegét
80.000 Ft/szezon + áramdíj összegben határozza meg. A
felhasznált víz díját almérő alapján fizeti a bérlő.
Felhatalmazza a polgármester a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a Képviselők munkáját és az ülést 8.20 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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