
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. február 15-én 17.30 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

 

 

Távolmaradását bejelentette:    

 

Szabó Tibor alpolgármester  

  

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

Lakosság részéről: 1 fő 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 

képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balassa Balázs polgármester: Ismertette az ülés javasolt napirendjét. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ IKSZT kialakítására érkezett közbeszerzési pályázati ajánlatok elbírálása 

 

2./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

3./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ IKSZT kialakítására érkezett közbeszerzési pályázati ajánlatok elbírálása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az IKSZT kialakítására érkezett közbeszerzési pályázati 

ajánlatok elbírálását a Bíráló Bizottság elvégezte. A közösségi tér kivitelezésének kezdeti 

időpontja március 1. a befejezési határideje szeptember 30. Három ajánlat érkezett. Nyírő 

Bognár Károly Egyéni Vállalkozó 47.441.810 Ft-os ajánlatot tett, Z-SZABÓ-BAU 

49.123.258 Ft-os ajánlatot tett, SÁFÁR-BAU Kft 48.966.774 Ft-os ajánlatot tett. Az ajánlatok 

elbírálásánál elsődleges szempont az ár volt. Formai szempontból a SÁFÁR-BAU Kft 

ajánlata nem felelt meg a kiírásnak, az elmúlt 3 évben összesen nem volt 50 millió forint nettó 

értékű beruházása. Így két cég maradt. Mind kettő kapott hiánypótlást, melyet határidőre 

teljesítettek. Az ár alapján Nyírő Bognár Károly Egyéni Vállalkozót javasolja a Bíráló 

Bizottság a munka elvégzésére. 

Javasolom, hogy a Bíráló Bizottság javaslata alapján Szigliget Község Képviselő-testülete a 

„Szigliget Község Önkormányzata részére Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban a következő döntést hozza meg: 

- a SÁFÁR-BAU kft (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.) ajánlatát a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

- Nyírő Bognár Károly Egyéni Vállalkozó (8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.) és Z-

SZABÓ-BAU e.v.(8312 Balatonederics, Hegyalja u. 24.) ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja.  

- A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének Nyírő 

Bognár Károly Egyéni Vállalkozó (8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.) ajánlatát 

nyilvánítja. 

Felhatalmazza az Ajánlatkérő nevében eljáró Deák Ügyvédi Irodát, hogy az ajánlattevőket a 

Képviselő-testület döntéséről értesítse. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

28/2011.(II. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján Szigliget Község Képviselő-testülete a 

„Szigliget Község Önkormányzata részére Integrált Közösségi és Szolgáltató 

Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a következő döntést hozza 

meg: 



- a SÁFÁR-BAU Kft (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.) ajánlatát a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

- Nyírő Bognár Károly Egyéni Vállalkozó (8319 Lesenceistvánd, 

Kossuth u. 162.) és Z-SZABÓ-BAU e.v.(8312 Balatonederics, 

Hegyalja u. 24.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.  

- A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás 

nyertesének Nyírő Bognár Károly Egyéni Vállalkozó (8319 

Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.) ajánlatát nyilvánítja. 

Felhatalmazza az Ajánlatkérő nevében eljáró Deák Ügyvédi Irodát, hogy az 

ajánlattevőket a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

 

Határidő: 2011. február 16. 

Felelős: Ajánlatkérő nevében eljáró Deák Ügyvédi iroda 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést – a 

felhívásban, a dokumentációban meghatározott feltételekkel – kösse meg. 

 

Határidő:2011. február 28.  

Felelős: Balassa Balázs polgármester  

 

 

Balassa Sándor képviselő: A beruházásnál lesz építési törmelék és lesz veszélyes anyag, a 

pala. Ezzel kapcsolatban milyen megállapodás van a vállalkozóval? 

 

Balassa Balázs polgármester: Semmilyen megállapodásunk nincs. 

 

Balassa Sándor képviselő. Akkor kössük ki, hogy az ő felelőssége. De ez sem olyan 

egyértelmű, mert mi Veszprémben olyan személlyel kötöttünk szerződést, akinek nem volt 

engedélye. Azért büntettek meg bennünket, mert a legális helyről, legális helyre történő 

elszállítás olyan gépkocsival történt, amelynek nem volt engedélye veszélyes hulladék 

szállításra. Körül kell írni a szerződésben, hogy a költségeit ne nekünk kelljen állni, mert az is 

tetemes, se az esetlegesen felmerülő jogi problémákkal ne kelljen küzdenünk. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az építési, bontási engedélyben az építési hatóság rendelkezik, 

előírja a veszélyes hulladék lerakóra történő szállítását. 

 

Balassa Sándor képviselő: Van egy szállítási és lerakási költség, ami komoly pénzeket 

jelent. 

 

Lutár Mária körjegyző: A pályázati kiírásban szerepel? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem volt benn, de megkapták az építési engedélyt, a bontási 

engedélyt, a tervdokumentációt. 

 

Balassa Sándor képviselő: Jó, de a szerződéskötésnél erre mindenképp térjetek ki. 

 

 

 

 



2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 

előterjesztést képviselő társai kézhez kapták. Kérem, hogy kérdéseiteket, észrevételeiteket 

tegyétek meg. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tudom, hogy visszamegyek arra, amit már megszavaztunk, de 

had mondjam el az észrevételeimet. Megkérdeztem az iskolaigazgatót, de úgy érzem, nem 

adott kielégítő választ. Továbbra is az a kérdésem, mi az 1 millió forintos alapilletmény 

növekedés, holott létszámban változás nem volt, magasabb bérű dolgozó elment nyugdíjba. 

Az Edvin említette a jubileumi jutalmat, de az külön soron szerepel.  

Az 5. oldalon szerepelő jogalkotás szakfeladaton polgármester, alpolgármester bére, 

képviselők tiszteletdíja szerepel. A költségtérítés soron 0 Ft van tervezve. 

 

Lutár Mária körjegyző: A költségtérítés adóköteles lett, a polgármester úr le is mondott a 

költségtérítésről. Kiküldetési rendelvényen számolja el az utazásokat.  

 

Balassa Sándor képviselő. Ugyanez vonatkozik az állatorvos útiköltségére is? Az orvosi 

rendelőnél szereplő gáz mire vonatkozik? 

 

Lutár Mária körjegyző: Az állatorvosra nem ez vonatkozik, ő számláz. Az orvosi rendelőnél 

a gázt az önkormányzatnak számlázzák le, és mi továbbszámlázzuk. 

 

Balassa Sándor képviselő: A 425 e Ft-ról mi nem mondtunk le, beszélgettünk róla tavalyi 

évben, és mégsem lett kifizetve. 

 

Lutár Mária körjegyző: A pénzmaradvány elszámolásnál fog rendeződni. 

 

Balassa Sándor képviselő: A műfüves pálya használatára nincs meghatározva, hogy mi 3 e 

Ft. 

 

Balassa Balázs polgármester: 3 e Ft/óra. Kiegészítjük a rendelet-tervezetet. 

Az Avasi romra pályáztunk, a 1,5 millió forint önerő a tartalék terhére került betervezésre. 

 

Káli Magdolna képviselő: Szerepel pedagógus szakvizsgára, továbbképzésre 133 e Ft, ez egy 

valakire vonatkozik? 

 

Lutár Mária körjegyző: Folyamatosan kell szakvizsgára, továbbképzésre járni, ennek a 

fedezete. 

 

Baráth Sándor képviselő. A bérleti díjnál 6 millió forint csökkenés van a tavalyi évhez 

viszonyítva, az miből adódik? 

 

Balassa Balázs polgármester: A várban kialakított Ivóka bérleti díja, az elmúlt évben 

egyösszegben kellett befizetni. 

 

Baráth Sándor képviselő. A kábeltelevízió díjra 16.800 Ft-ban van meghatározva, ez nem 

ennyi lehet, mert én 9.420 Ft-ot fizettem fél évre. 

 

Balassa Balázs polgármester: Utána nézünk. 



 

Baráth Sándor képviselő. A nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1.770 e Ft volt tavaly, 

az idén 2.012 e Ft. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közmű költségek, 

melynek egy részét az önkormányzat továbbszámlázza a bérlőknek. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tegnap érintettük a kisbusz kérdést. Igencsak kellene egy 

személyszállító kisbusz sportrendezvények, iskola kiszolgálás, gyerekek szállítása. Ezt 

levegyük, vagy hogyan viszonyuljunk hozzá? 

 

Balassa Balázs polgármester: Március 15-ig talán meg tudjuk, hogy a kisiskolákkal mit akar 

a Kormány, addig én várnék. 

 

Balassa Sándor képviselő. Ha a választási ígéretét tartja a Kormány, akkor nincs gond, hisz 

arról volt szó, hogy a halott kisiskolákat is felélesztik. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat költségvetését a könyvvizsgáló 

véleményezte, a biztonságos, takarékos gazdálkodásra hívja fel a figyelmet, de a költségvetés 

elfogadásának nem látja akadályát. (Jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javasolom, hogy az önkormányzat 2011. évi 

költségvetését a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

2/2011. (II. 18.) 

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 

 

Vegyes ügyek 

 

 

Németh Zoltán névhasználati kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Németh Zoltán „Szigligeti sör” néven sörkülönlegességet 

szeretne árusítani. Mivel az áru nevében, és a címkén is szerepelne „Szigliget” helységnév, 

ezért kéri a képviselő-testület hozzájárulását a névhasználathoz. (Ismerteti a kérelmet.) 

 

Káli Magdolna képviselő: Turisztikai termék, hozzá kellene járulni, ha ez a sör egy jó 

minőséget takar. 

 

Balassa Sándor képviselő: Hol fogják árusítani, országos terítés lesz? 

 

Németh Zoltán: Két helyen árusítjuk, a várban és a kávézóban. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy Németh Zoltán „Szigliget” névhasználati 

kérelméhez a képviselő-testület járuljon hozzá. 

 



A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

29/2011.(II. 15.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy Németh Zoltán „Szigliget” 

nevet használja az általa árusítandó 0,33 l-es sörös palackon. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő. 2011. március 5. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Békés Éva Mária közterület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Békés Éva Mária közterület kérelmet nyújtott be testfestés 

tevékenység folytatására, színes és csillámpor testfestést szeretne folytatni az idei évben is a 

strand területén. 2 m
2
 nagyságú területet bérelt az elmúlt évben. A bérleti díjat 100 e Ft-ban 

állapította meg a testület. (Ismerteti a kérelmet.) Javaslom, hogy Békés Éva Mária kérelmére a 

strand területén július 1-től augusztus 21-ig 2 m
2
 területet adjon bérbe a képviselő-testület. A 

bérleti díj az előző évi bérleti díj inflációval történő megemelésében javaslom megállapítani. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

30/2011.(II. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület Békés Éva Mária részére a szigligeti 

strandon 2011. július 1-től augusztus 21-ig terjedő időszakra 2 

m
2
 nagyságú területet biztosít testfestés – színes és csillámpor – 

tevékenységre. A bérleti díj összegét 105.000 Ft-ban állapítja 

meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa, a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. március 5. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Natur Tourist 97’ Bt területhasználati bérleti ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Kozma Tibor a Natur Tourist Bt ügyvezetője kéri a képviselő-

testületet, hogy a lejárt, strandon lévő területhasználat bérletét a képviselő-testület 

hosszabbítsa meg. Az építmény saját tulajdona, az önkormányzat csak a területet adja bérbe. 

Az elmúlt évben 224.400 Ft bérleti díjat fizetett.  

Javasolom, hogy a bérleti díjat 230 e Ft-ban állapítsa meg a testület, mely évente a 

mindenkori infláció mértékével emelkedik. A bérleti szerződést 5 évre kössük meg. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 



A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

31/2011.(II. 15.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Natur Tourist 97’ Bt strandi földterület 

bérleti díját további 5 évvel – 2015. december 31-ig – 

meghosszabbítja. A bérleti díj összege 230 e Ft, mely évente az 

infláció mértékével emelkedik.  

A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. március 5. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.15 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 

 

 

 

Baráth Sándor  

képviselő 

jkv. hitelesítő 

 


