Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 22-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
Szalainé Bárány Éva

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
jegyző
Távolmaradását bejelentette:
Káli Magdolna
képviselő
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja,
hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1.

Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Balassa Balázs polgármester

2.

A Tapolca - Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása megnevezésű, TOP-3.1.1.-15VE1-2016-00009 azonosító számú projekt, projektmenedzsmenti tevékenységek
ellátására érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Balassa Balázs polgármester

3.

Magyar Falu Program pályázat keretében pályázat benyújtása az óvoda korszerűsítésére
Előadó: Balassa Balázs polgármester

4.

Vegyes ügyek
Előadó: Balassa Balázs polgármester
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1. Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy az SZMSZ
jegyző helyettesítésére vonatkozó szabályozása továbbra sem felel meg a törvényben
előírtaknak. Konkrétan meg kell jelölni azt a munkakört, melynek betöltője a jegyzői és az
aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítési
feladatokat ellátja.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület ezzel a módosítással fogadja el a rendeletet.
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 4 igen elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta:
8/2019. (VII. 31.)

rendelet
Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2. A Tapolca - Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása megnevezésű, TOP-3.1.1.-15VE1-2016-00009 azonosító számú projekt, projektmenedzsmenti tevékenységek
ellátására érkezett árajánlatok elbírálása
(Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletei.)
Balassa Balázs polgármester: Három ajánlat érkezett, mindegyik megfelel a pályázatban
foglaltaknak és a tervezett összeget sem haladja meg. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat. Takács
Balázs egyéni vállalkozó bruttó 5.500.000 Ft, Lents Zoltán bruttó 5.700.000 Ft és Gerencsér
Tamás bruttó 4.800.000 Ft összegben nyújtotta be az ajánlatot. Az előzetes értékelés alapján
megállapították, hogy Gerencsér Tamás nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a Gerencsér Tamás árajánlatát fogadja el, és bízza meg a
projekt menedzsmenti feladatok ellátásával.
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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86/2019. (VII.22.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása megnevezésű, TOP3.1.1.-15-VE1-2016-00009
azonosító
számú
projekt,
projektmenedzsmenti tevékenységek ellátásával Gerencsér
Tamás 8261 Badacsonytomaj, Park utca 19. szám alatti lakost
bízza meg az árajánlatban szereplő bruttó 4.800.000 Ft összeggel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: 2019. július 25.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3. Magyar Falu Program pályázat keretében pályázat benyújtása az óvoda
korszerűsítésére
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékelte.)
Balassa Balázs polgármester: Az óvoda épület tetőfelújításáról már többször volt szó a
testületi ülésen. Arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Falu Program keretében
lehetőség lesz támogatást igénybe venni. A tetőfelújítást mielőbb el kell végezni, mert beázik
az épület és az új épületrészen lévő cserép állaga is folyamatosan romlik. Megtörtént a
tetőszerkezet állagának felmérése, árajánlatot kért a felújítási munkára, mely szerint bruttó 12
millió forintból megvalósítható a rossz állagú szarufák, tetőlécek cseréje, tetőfólia felhelyezése
és a héjalás cseréje.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezi a
képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
A képviselők a felújítási munkák szükségességével egyetértettek és a pályázat benyújtását
támogatták.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
87/2019. (VII.22.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Óvodafejlesztés”
című alprogramhoz meghirdetett MFP-FOB/2019 kódszámú
pályázati kiírás keretében „Óvoda épület tetőszerkezetének
felújítása, héjalás cseréje” tárgyú projektre.
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Képviselő-testület a projekthez a pályázat keretében bruttó
11.985.345 Ft azaz Tizenegymillió-kilencszáznyolcvanötezerháromszáznegyvenöt forint vissza nem térítendő támogatást
igényel.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 12.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
4. Vegyes ügyek
Önkormányzati utak felújítása
Balassa Balázs polgármester: A 2019 évi költségvetésben önkormányzati utak felújítására
400 e forintot terveztek. A Vadrózsa utcában a közművek elhelyezését követően az utca végén
nem történt meg az út újraaszfaltozása 25 méter hosszúságban, ezt időszerű lenne elvégeztetni.
A Vilmahegyi úton tereprendezési munkákat és murvázást kellene végezni. A munkákra
árajánlatot kért, a VIA Vomitó Kft 770.000 forint + Áfa összegre adott ajánlatot. A
költségvetésben tervezett előirányzatot a tartalék terhére ki tudják egészíteni, így a hiányzó
összeget biztosítani tudnák. Javasolja, hogy a felújítási munkákat végeztessék el.
Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
A képviselők az útjavítási munkák szükségességével és az árajánlat elfogadásával egyetértettek.
A polgármester javasolja, hogy a Vadrózsa utca aszfaltozási és a Vilmahegyi út tereprendezési
és murvázási munkáit végeztessék el. A munka elvégzésével a VIA Vomitó Kft-t bízzák meg
az árajánlatban szereplő 770.000 forint + Áfa összeggel. A felújítási költségeket a 2019 évi
költségvetésben önkormányzati út felújítására tervezett 400 e Ft és tartalék terhére biztosítsák.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
88/2019. (VII.22.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadrózsa
utca aszfaltozási munkáit 25 m hosszban valamint a Vilmahegyi
út tereprendezési és murvázási munkáit elvégezteti.
A Képviselő-testület a munka elvégzésével a VIA Vomitó Kft-t
bízza meg az árajánlatban szereplő 770.000 forint + Áfa
összeggel.
A felújítási munkák költségét a 2019 évi költségvetésben
önkormányzati út felújítására tervezett 400 e Ft és a tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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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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