
 1

Képviselő-testület 
Szigliget 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 9-én, 7.30 
órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.) 
 
Jelen vannak: 

Balassa Balázs  polgármester 
Káli Magdolna alpolgármester 
Dr. Karasszon Diana képviselő 
Balassa Dániel  képviselő 
Pupos Ferenc képviselő 
 

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 napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1.  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása a Szabadság utca 

(253 és 340 hrsz-u) járda burkolatának felújítása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
 
 
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása a Szabadság utca (253 
és 340 hrsz-u) járda burkolatának felújítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Községünkben az egyik legrégebben megépített járda a 
Szabadság utcai járda, mely az 1970-es években épült az akkor korszerűnek számító 
betonlapokból. Az azóta eltelt 50 évben a járda állaga erősen leromlott, a betonlapok 
megbillentek, a járdán való közlekedés emiatt balesetveszélyes, a gyalogosok ezért az úttesten 
közlekednek. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen kiírt 
pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a saját forrásainkat kiegészítve megvalósítsuk a 
Szabadság utca mindkét oldalán a járda felújítását. A járda felületét Leier Piazza térkő 
burkolattal, a kapubejárókat Ckt betonlappal tervezzük felújítani. A felújítási munka költsége 
bruttó 22.538.055 Ft. A műszaki ellenőri feladatok ellátására bruttó 420.000 Ft összegű 
árajánlatot kaptunk. A pályázati támogatás összege az Önkormányzat adóerő-képessége 
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függvényében 85 – 50 %. Önkormányzatunk esetében ez 85 %. A támogatás bruttó összeg, 
amelyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza.  
 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot 
fogadják el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2020. (VII.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok 
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására címen meghirdetett pályázat „c) Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása” alcélra pályázatot nyújt be. 
A tervezett fejlesztés megvalósításának költsége 22.958.055 Ft, 
melyhez 19.514.347 Ft pályázati támogatást igényel és 
3.443.708 Ft önerőt biztosít a Képviselő-testület. Az önerő 
forrása az általános tartalék. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2020. július 10. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a képviselők munkáját és az ülést 7.45 órakor bezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


