Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 15-én,
11.15 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.)
Jelen vannak:
Káli Magdolna
Balassa Dániel
Pupos Ferenc

alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Balassa Balázs
polgármester
Dr. Karasszon Diana
képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
jegyző
Lakosság részéről:
3 fő
Káli Magdolna alpolgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a meghívó szerinti napirendi javaslatot fogadja el és vegye napirendre a
„Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése”
című projekthez „A Balaton vára” című kiállításához kapcsolódó Egyedi gyártású film, a film
elkészítéséhez szükséges elméleti rekonstrukció elkészítésére ajánlat kérés című napirendi
pontot.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

HVB póttagok választása
Előadó: Káli Magdolna alpolgármester

2.

Strandi öltözők, családi és akadálymentesített öltözők kivitelezésére érkezett árajánlatok
elbírálása
Előadó: Káli Magdolna alpolgármester

3.

„Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín turisztikai célú
fejlesztése” című projekthez „A Balaton vára” című kiállításához kapcsolódó Egyedi
gyártású film, a film elkészítéséhez szükséges elméleti rekonstrukció elkészítésére
ajánlat kérés
Előadó: Káli Magdolna alpolgármester
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1. HVB póttagok választása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Káli Magdolna alpolgármester: Megkérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket, hogy
miért van szükség a Helyi Választási Bizottság póttagjainak választására.
Lutár Mária jegyző: A választás során közreműködő választási szerv a Helyi Választási
Bizottság, mely egy szavazókörös településen ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait
is. A bizottság az egy szavazókörös településeken legalább 5 tagból áll, akiket a települési
önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi általános önkormányzati választást megelőzően
választott meg, megbízatásuk a következő általános önkormányzati választásra megválasztott
új bizottság alakuló üléséig tart. A Helyi Választási Bizottság 1 tagja, illetve 2 tag
hozzátartozója jelöltként indul a választáson, ez összeférhetetlen a tisztség ellátásával ezért a
kieső tagok helyett póttagokat kell választani.
Az alpolgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő Páros
Gyula Józsefné és Mayer Péter szigligeti lakosokat válasszák meg a Helyi Választási
Bizottság póttagjainak.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
108/2020. (IX.15.) Kt.
határozat
A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. § alapján a Helyi Választási Bizottság
póttagjává Páros Gyuláné és Mayer Péter szigligeti lakóst
megválasztja.
A Helyi Választási Bizottság
tagjai:
Varga Sándor,
Molnár Ferenc,
Egyed Péter,
Marton Éva Zsuzsanna,
Pupos Lajosné
póttagjai:
Kovács Elvira
Horváthné Czégány Judit
Páros Gyuláné
Mayer Péter
2.
Strandi öltözők, családi és akadálymentesített öltözők kivitelezésére érkezett
árajánlatok elbírálása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Káli Magdolna alpolgármester: A Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt strandfejlesztési
pályázat keretében több fejlesztési célra nyertek forrást, ebből az egyik a strandi öltözők,
családi és akadálymentesített öltözők továbbá infó-, irányító- és strandjelző táblák
elhelyezése. Az ajánlatkérésre az alábbi vállalkozók tettek ajánlatot: Bali Tamás egyéni
vállalkozó (8315 Gyenesdiás Lőtéri u. 19.) 7.135.000 Ft, Pintér István egyéni vállalkozó
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(8314 Vonyarcvashegy Rózsa u. 19.) 8.124.000 Ft és Kopácsi Szabolcs egyéni vállalkozó
(8315 Gyenesdiás Hajnal u. 4.) 8.596.000 Ft összegben.
Az alpolgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbb összegű
árajánlatot, Bali Tamás egyéni vállalkozó ajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
109/2020. (IX.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar
Turisztikai Ügynökség által kiírt strandfejlesztési pályázatra
benyújtott "Szigliget Községi Strand minőségi fejlesztése"
megnevezésű pályázat keretében asztalosipari munkák címen
elnyert támogatásból megvalósítandó berendezési tárgyak
(strandi öltözők, családi és akadálymentesített öltözők továbbá
infó-, irányító- és strandjelző táblák) elkészítésével és
elhelyezésével az árajánlatának megfelelően Bali Tamás egyéni
vállalkozó bízza meg, 7.135.000 Ft, azaz Hétmilliószázharmincötezer forint összköltséggel.
A Képviselő-testület a költségeket a Magyar Turisztikai
Ügynökség által kiírt strandfejlesztési pályázat keretében elnyert
támogatásból biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
munkát rendelje meg és a vállalkozói szerződést írja alá.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
3. „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín turisztikai célú
fejlesztése” című projekthez „A Balaton vára” című kiállításához kapcsolódó Egyedi
gyártású film, a film elkészítéséhez szükséges elméleti rekonstrukció elkészítésére
ajánlat kérés
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Káli Magdolna alpolgármester: „A Balaton vára” című kiállításához kapcsolódó „Egyedi
gyártású film, a film elkészítéséhez szükséges elméleti rekonstrukció elkészítésére” elkészült
a pályázati felhívás. Árajánlatokat kell bekérni a munka elvégzésére vonatkozóan.
Az alpolgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő
vállalkozásoktól kérjenek ajánlatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
110/2020. (IX.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
világörökségi helyszínek turisztikai célú fejlesztésének
megvalósítására
benyújtott,
GINOP-7.1.6-16-2017-00004
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azonosítószámú;
„Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség
várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése” című
projekthez „A Balaton vára” című kiállításához kapcsolódó
„Egyedi gyártású film, a film elkészítéséhez szükséges elméleti
rekonstrukció elkészítésére” készült pályázati felhívást (ajánlat
kérést) az alábbi vállalkozások részére küldi meg:
Digitális Legendárium Kft. 1022 Budapest, Lévay utca 9. a. ép.
2.
Geo-Gráf Kft. 7624 Pécs, Alkotmány u. 40. B. ép.
TRISTORY Kft. 7100 Szekszárd, Honvéd utca 25.
Megbízza polgármestert, hogy az ajánlatkérőt a vállalkozások
részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Káli Magdolna alpolgármester: Demeter Évától pár héttel ezelőtt kaptak egy e-mailt.
Megkéri, hogy mondja el, miért is van itt.
Demeter Éva: Az egyik legfontosabb dolog, amiért itt van, azaz, hogy Szigliget településnek
még nincsen helyi értéktára. Javasolja, hogy egy helyi értéktár bizottság legyen létrehozva,
hogy a következő évben pályázni lehessen a Hungarikum bizottságnál. Ennek lehet több
formája is, nyilván nem arra gondol, hogy egy teremben össze kell gyűjteni a helyi értékeket.
Sok kategória létezik, például építészeti, kulturális, szokások, műemlékek, ezek egy vezetett
tematikájú dolgok. Bármi lehet, ami közösség szempontjából érték lehet.
A Balaton-felvidéken Pető Piroska nevű hölgy írta a pályázatokat. Több értéktárral is
foglalkozott már. A legkedvezőbb pályázati forma, ahol a helyi értéktár bizottságot a helyi
önkormányzat hozza létre, úgy együtt pályázva a legnagyobb az esély a pályázat elnyerésére.
A jövőre nézve ez most jelenleg nem sürgős, lehetséges, hogy majd az új képviselő-testület
hozza létre a bizottságot. Szerette volna felhívni a figyelmet erre a lehetőségre is.
Szeretne védettséget pár helyi értékre. Vannak különböző védettségi szintek, helyi, megyei,
országos védettség. A szigligeti jegenye nyárfasort és a medvehagyma ligetet mindenképpen
védettség alá kellene helyeztetni. Ezek nincsenek mindenhol, ezeket meg kell védeni. A
védettség alá vonni kívánt fasor elég foghíjas, oda kell fákat ültetni. A táj és település védőkör
tagjaival már végeztek faültetést, egy-két foghíjat beültettek már. A közútkezelő is vállalná a
fák ültetését és gondozását, de a gondozás tudják milyen, olyan, amilyen, semmilyen.
Pupos Ferenc képviselő: Nagyon jó elképzelésnek gondolja a helyi értéktár bizottság
létrehozását, támogatja. Ehhez kell jó pár ember, aki minden értéket össze tud gyűjteni.
Káli Magdolna alpolgármester: Jó ötletnek tartja, erről korábban is beszéltek már. Vértesi
Eszterre, mint tagra gondoltak, kik voltak a többiek?
Demeter Éva: Igen, a Vértesi Eszternek, illetve Takács Józsefnek komoly gyűjteménye van.
A harmadik személy, akire gondolt Szabó Tibor. Nyilván állhat több tagból is a bizottság, de
kell lennie egy alapnak, ahonnan el lehet indulni. Nem kötelező elsőkörben mindent
belevenni, később folyamatosan lehetne pótolni, bővíteni az értéktárat.
A medvehagyma liget olyan kincs, amit nem lehet veszni hagyni. Nem hagyhatják azt, hogy
teherautóval szállítsák el innen, sokan innen viszik el és adják el jó pénzért.
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Káli Magdolna alpolgármester: Reméli, hogy minél előbb megvalósulnak az előbb
megbeszéltek, és a fontos értékeket védettség alá tudják vonni.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Káli Magdolna alpolgármester
megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 11.45 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Káli Magdolna
alpolgármester
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