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TISZTELT SIÓJUTI LAKOSOK!

Tájékozatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Siójut Község
Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület előzetes
véleményét kikérve, a következő határozatokat, önkormányzati rendeleteket hoztam az elmúlt
időszakban:
9/2021. (III. 8.) számú polgármesteri határozat: A Képviselő-testület tagjai a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően határidőben, 2021. január 31. napjáig teljesítették a 2020. évre vonatkozó
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket.
10/2021. (III. 8.) számú polgármesteri határozat: A 22-16601-1-002-01-06 MEKH kóddal
rendelkező DRV_S_110_Balatonszabadi-Siójut szennyvízelvezető mű megnevezésű víziközműrendszer Ellátásért Felelőseként, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerint a gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmaztam meg.
11/2021. (IV. 28.) számú polgármesteri határozat: Dr. Majsai Hedvig háziorvos kérésének
megfelelően a háziorvosi praxisban a rendelés, azon belül a prevenciós rendelés, valamint a
rendelkezésre állás időtartamát az előterjesztés a 2019. január 1-jétől hatályos feladat-ellátási
szerződés 1. számú módosításának megfelelően az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal fogadtam el.
8652 Siójut, Kossuth L. u. 14. szám
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rendelési időn belül
prevenciós rendelés: 1130-1230
12/2021. (V. 10.) számú polgármesteri határozat: A belső kontrollrendszeren belül a
kontrolltevékenység értékelése című vizsgálatról készített ellenőrzési jelentést elfogadtam.
13/2021. (V. 10.) számú polgármesteri határozat: A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal belső
ellenőrzése által készített ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉST (2020.) elfogadtam.
14/2021. (V. 10.) számú polgármesteri határozat: Elfogadtam a Takáts Gyula Megyei és Városi
Könyvtár 2020. évre vonatkozó beszámolóját a 2020. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról.
15/2021. (V. 10.) számú polgármesteri határozat: Siójut Község Önkormányzata a 2021. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár

felé. A képviselő-testület feladat és határkörében a polgármester járt el az állami támogatás
igénylésének benyújtásával és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolításában.
16/2021. (V. 10.) számú polgármesteri határozat: Döntöttem a 2021. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé.
17/2021. (V. 10.) számú polgármesteri határozat: Siójut Község Önkormányzata Képviselőtestületének Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján a
következő települési támogatásokat állapítottam meg:
RENDKÍVÜLI TEMETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMEK: 3 fő részére (100 000,- Ft/fő
települési támogatást).
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMEK: 14 fő részére.
18/2021. (VI. 4.) számú polgármesteri határozat: Siójut Község Önkormányzata sikeres
pályázatot nyújtott be az „Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára” (a továbbiakban
WiFi4EU) programra, melynek kapcsán 15 000 EUR összegnek megfelelő vissza nem térítendő
támogatást nyert.
A WiFi4EU követelményeknek megfelelő nyilvános WiFi hálózat kiépítésére és üzemeltetésére
(szükséges eszközök beszerzése, telepítése, és üzembe helyezése) vállalkozási szerződést kötöttünk
a legkedvezőbb ajánlatot adó TECHNO-TEL Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató
Kft-vel (székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212, cégjegyzékszáma: Cg. 14-09-305399, adószáma:
13036371-2-14, képviseli: Balogh Gábor ügyvezető).
19/2021. (VI. 11.) számú polgármesteri határozat: Tulajdonosi döntések a volt kistérségi optikai
hálózatot érintő GINOP-3.4.1-20.számú pályázattal kapcsolatosan.
1./ Siójut Község Önkormányzata hozzájárult, hogy a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulást alkotó önkormányzatok, azaz Ádánd Község Önkormányzata, Balatonendréd Község
Önkormányzata, Balatonszabadi Község Önkormányzata, Nagyberény Község Önkormányzata,
Nyim Község Önkormányzata, Ságvár Község Önkormányzata, Siófok Város Önkormányzata,
Siójut Község Önkormányzata és Som Község Önkormányzata közös tulajdonát képező, a GVOP4.4.2. számú pályázat során létesült szélessávú internethálózat szabad fényvezető szálait a TechnoTel Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (székhely: 8600 Siófok, BajcsyZsilinszky u. 212., cégjegyzékszáma: 14-09-305399, képviseli: Balogh Gábor ügyvezető)
pályázatnyertességére tekintettel, a GINOP-3.4.1-20-2021-00010 sz. pályázat kötelező fenntartási
időszakában (a pályázat lezárását követő 5 évig) IRU konstrukcióban (IRU = Indefeasible Right of
Use = Visszavonhatatlan Használati Jog) használhassa a járási székhely és a fejlesztéssel érintett
települések közötti felhordó-hálózat kialakítására, haszonbérleti jogviszony keretében.
A haszonbérlet időtartama: 2022. január 1. – 2026. december 31.
A haszonbérleti díj mértéke: 300.000,- Ft+áfa/hó.
A haszonbérlő kötelezettsége a haszonbérlet tárgyát képező hálózat tekintetében a tulajdonosok
vagyoni kockázatának teljes mértékben történő átvállalása az infrastruktúrát érintő rongálás, elemi
kár, E.ON átépítés tekintetében, továbbá a KÖF díjak befizetése.
2./ Siójut Község Önkormányzata elfogadja a Techno-Tel Kft. vételi ajánlatát 4.000.000,- Ft+áfa
vételáron, mely az 1./ pontban felsorolt önkormányzatok közös tulajdonát képező, Balatonendréd,
Nagyberény, Nyim és Som településeken belül létesített koaxiális hálózatrésznek – mely az E.ON
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 0,4 kV-os KIF hálózatán elhelyezett HFC technológiával
megépült GYR rendszernek felel meg- a megvásárlására irányul azzal, hogy
- a Kft. az újonnan létesülő saját tulajdonú hálózatán a közigazgatási igények tekintetében örökös
használati jogot biztosít a tulajdonos önkormányzatok részére. Ennek keretében díjmentesen
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biztosítja az önkormányzati igény kiszolgálásához szükséges lefedő-hálózati kapacitást, és
megvalósítja a végpont bekötését (pl.: önkormányzati intézmények bekötése, térfigyelő kamerák
bekötése, wifi pontok bekötése, vagy egyéb igények). Ezen kötelezettségvállalását a hálózat
esetleges értékesítése esetén, az új tulajdonos részére is kötelezővé teszi.
- A Kft. vállalja továbbá, hogy a tervezett hálózatfejlesztés során szükségtelenné váló, a vétel
tárgyát nem képező, ugyanakkor műszakilag még jó állapotú önkormányzati tulajdonú eszközöket
a szakmai levelező listákon, értékesítési felületeken eladásra meghirdeti, az eszközöket
bizományosi értékesítésre átveszi, szakszerűen tárolja, és kísérletet tesz az értékesítésükre, a saját
költségén. Az értékesítésből származó bevétel a tulajdonosokat illeti.
- A Kft. 2021. július 1. napjától kezdődően köteles viselni a vétel tárgyát képező hálózatrész
költségeit, beleértve így az oszlophasználati díjakat is.
- Siójut Község Önkormányzata, mint a hálózat résztulajdonosa jelen polgármesteri határozatot
visszavonhatatlan szándéknyilatkozatnak tekinti, és ez alapján felhatalmazza a leendő tulajdonos
Techno-Tel Kft.-t hogy az E.ON Zrt.-nél a Termofok-Sió Kft. (8600 Siófok, Városház tér 1.)
nevére szóló KIF hálózati GYR szerződés átvételével kapcsolatban, valamint a tervezett
korszerűsítésre vonatkozó műszaki engedélyeztetési folyamat elindításával kapcsolatban teljes
hatáskörrel eljárjon.
- A Kft. költségmentesen vállalja a régi elavult hálózatrész elbontását, a keletkezett hulladék,
elszállítását, szakszerű kezelését, ártalmatlanítását.
Balassáné Ujvári Zsuzsanna sk.
polgármester
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