Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 11-én, 8.00 órakor
tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak:
Balassa Balázs
Szabó Tibor
Dr. Karasszon Diana

polgármester
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
jegyző
Távolmaradását bejelentette:
Káli Magdolna
képviselő
Szalainé Bárány Éva
képviselő

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.

A Tapolca - Szigliget közötti kerékpárút megvalósítására létrejött konzorcium Konzorciumi
Együttműködési Megállapodásának módosítása
Előadó: Balassa Balázs polgármester

2.

A Tapolca – Szigliget közötti kerékpárút nyomvonal módosítás rendezési terven történő
átvezetésére tervezői megbízás
Előadó: Balassa Balázs polgármester

3.

Vegyes ügyek
Előadó: Balassa Balázs polgármester
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1. A Tapolca - Szigliget közötti kerékpárút megvalósítására létrejött konzorcium Konzorciumi
Együttműködési Megállapodásának módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előző testületi ülésen beszéltek arról, hogy Szigliget község
partner abban, hogy átvegye a vezető szerepet a kerékpárúttal kapcsolatos konzorciumban. Két
nappal ezelőtt volt a konzorciumi ülés, ahol döntés született arról, hogy a Tapolca - Szigliget közötti
kerékpárút megvalósítására létrejött konzorcium gesztor települése Szigliget község lesz, ennek
megfelelően módosítani kell a konzorciumi megállapodást. Az első pofonokat már megkapták, de
dolgoznak folyamatosan, úgy gondolja, hogy maga a projekt megvalósítható.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a Szigliget közötti kerékpárút megvalósítására létrejött
konzorcium Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítását és a költségek
átcsoportosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
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 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
81/2019. (VII.11.) Kt.
határozat
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítására létrejött
konzorcium tagja egyetért a jegyzőkönyvhöz csatolt Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás 1. számú módosításában foglaltakkal és
annak átvezetésével a „Tapolca – Szigliget kerékpárút megvalósítása”
című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt
Támogatási Szerződésében.
Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás 1. számú módosításának, valamint a „Tapolca – Szigliget
kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009
azonosító számú projekt Támogatási Szerződés módosításának
aláírására.
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a Raposka – Hegymagas – Szigliget – Tapolca települések
önkormányzatai részvételével létrehozott konzorcium által a „Tapolca –
Szigliget kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-201600009 azonosító számú projekt megvalósítására elnyert 411.014.037 Ft
összegű támogatás költségvetése a költségsorok átcsoportosításával
Szigliget község vonatkozásában bruttó 63.606.480 Ft összegre
módosuljon.
Megbízza a polgármestert, hogy a módosítás 2019. évi költségvetési
rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon, a rendelet tervezetet
terjessze a képviselő-testület elé.
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Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal
2. pont vonatkozásában 2019. szeptember 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
2. A Tapolca – Szigliget közötti kerékpárút nyomvonal módosítás rendezési terven történő
átvezetése, tervezői megbízás
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A rendezési terv nem tartalmazza a Tapolca – Szigliget között
tervezett kerékpárút nyomvonalát, ezért a rendezési tervet módosítani kell. Szigliget - Hegymagas
között a kerékpárút a patak parton lenne kialakítva, ezt kell a rendezési tervben jelölni. A pályázati
támogatás felhasználása miatt az idő sürget, ezért az eljárás meggyorsítása érdekében a kerékpárút
nyomvonalának Hegymagas – Szigliget községek közötti szakaszát kiemelt fejlesztési területté kell
nyilvánítani, mely lehetővé teszi a rendezési terv módosítása során a tárgyalásos eljárást.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
fogadja el.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
82/2019. (VII.11.) Kt.
határozat
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TapolcaSzigliget kerékpárút szigligeti szakaszának kijelölése céljából Szigliget
község településrendezési tervét módosítja.
2. A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. §
(6) bekezdés c) pontja alapján, a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009
azonosító számú projekt keretében biztosított támogatás felhasználása
érdekében a Tapolca – Szigliget kerékpárút nyomvonalának
Hegymagas – Szigliget községek közötti szakaszát kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A polgármester javasolja, hogy a rendezési terv módosítás elkészítésével a rendezési terv
felülvizsgálatát végző EKO Építész Kft-t (1015 Budapest, Csalogány u. 6-10. VI. 251.) bízzák meg
az árajánlatot szerinti 600.000 Ft + áfa összeggel.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
83/2019. (VII.11.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca –
Szigliget közötti kerékpárút nyomvonal módosítás rendezési terven
történő átvezetési munkáival az EKO Építész Kft-t (1015 Budapest,
Csalogány u. 6-10. VI. 251.) bízza meg, az árajánlatban szereplő
600.000 Ft + áfa összeggel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: polgármester
3. Vegyes ügyek
3/1. Árajánlat kérés a Tapolca-Szigliget kerékpárút projekt menedzsmenti feladatok ellátására
Balassa Balázs polgármester: Az első lépés a projekt menedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó
kiírás, hogy mielőbb segítse a munkát. Mivel Szigliget település lett a gesztor, a pályáztatások,
közbeszerzések kiírása rájuk hárult. Mindenképpen szeretné, ha környékbeli ember lenne a projekt
menedzsment.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Lencz Zoltán 8330 Sümeg, Entz Ferenc u. 14., Gerencsér
Tamás 8261 Badacsonytomaj, Park u. 19. és Takács Balázs 8200 Veszprém, Ifjúság u. 4/1. szám
alatti lakosoktól kérjenek ajánlatot a projekt menedzsmenti feladatok ellátására.
A 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 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
84/2019. (VII.11.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
– Szigliget közötti kerékpárút projekt menedzsmenti feladatok
ellátására Lencz Zoltán 8330 Sümeg, Entz Ferenc u. 14.,
Gerencsér Tamás 8261 Badacsonytomaj, Park u. 19. és Takács
Balázs 8200 Veszprém, Ifjúság u. 4/1. szám alatti lakosoktól
árajánlatot kér be.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: azonnal
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3/2. Függőágyak bemutatása a strandon
Balassa Balázs polgármester: Koós-Hutás Mária megkereste, hogy a strandon 3x3 méteres területet
szeretne igénybe venni függőágyak bemutatására. Bérletidíjként kézműves játszóházat működtetne,
amelyen a részvétel ingyenes lenne.
A polgármester javasolj, hogy a képviselő-testületnek, hogy támogassa Koós-Hutás Mária kérelmét.
A 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 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
85/2019. (VII.11.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete KoósHutás Mária részére függőágyak bemutatása céljára, illetve
kézműves foglalkozások megtartására 3 x 3 méter nagyságú
területet biztosít a strand területén. Bérleti díjat nem határoz
meg.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2019. július 31.

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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