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Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 
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Az ülést megnyitom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

elfogadása 

 

2./ KDOP-2.1/D-12-2012-0032 projekt közbeszerzési dokumentációinak elfogadása 

 

3./ A közbeszerzési eljárásban résztvevő cégek - vállalkozások kijelölése 

 

4./ SZTP-2003-BAL-7-10-005 számú, Műemlékek turisztikai hasznosítására a 

Váralapítvány által elnyert pályázatból eredő kötelezettség átvállalása 

 

5./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos támogatás 

 

6./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: A vagyonrendelettel kapcsolatos előterjesztést képviselő 

társaim megkapták. Kérem, hogy kérdéseiteket, észrevételeiteket tegyétek meg. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A mellékletben fel vannak sorolva épületek. Az önkormányzat 

épülete nem kiemelt vagyon? 

 

Lutár Mária jegyző: Azok vannak felsorolva, melyeket a tavalyi évben forgalomképtelennek 

nyilvánított a képviselő-testület. Az önkormányzati hivatal épülete forgalomképes. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: És mi azaz üzleti vagyon? 

 

Lutár Mária jegyző: Az üzleti vagyon, ami nem tartozik a törzsvagyon körébe. 

Elidegeníthető, hasznosítható, megterhelhető. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben több kérdés nincs, javaslom, hogy az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetet a 

képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

3/2013.( IV. 10.)  

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
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2./ KDOP-2.1/D-12-2012-0032 projekt közbeszerzési dokumentációinak elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: A vár és környezetére vonatkozó projekt megvalósításához 

kapcsolódóan 5 közbeszerzési eljárás lett kiírva. Ebből négy meghívásos közbeszerzés, egy 

van, ami közbeszerzés hatálya alá került, de mivel szerzői jog védi, ezért erre csak egy cég tud 

ajánlatot adni, ez a kronoszkópokra vonatkozó közbeszerzés.  

A közbeszerzési eljárás fény- és hangtechnikai berendezések, valamint visual guide eszközök 

beszerzését foglalja magába, a beszerzés tárgya 171 db eszköz leszállítása. Ez a hang és 

fénytechnika, mely a színpadhoz kell, a visual guide eszközökkel a vár egyes részleteinek a 

bemutatása történik három nyelven. Ehhez kapcsolódóan lesz két információs pont, ahol a 

látogatók megismerhetik a vár történetét. 

Másik közbeszerzési eljárás az építési beruházás, melynek becsült nettó értéke 133 millió 

forint. Erről azt kell tudni, hogy az összeget a pályázat kiírója az ajánlatot elnyerő 

vállalkozónak közvetlenül fizeti. Az önkormányzat, a műszaki ellenőr a teljesítést leigazolja a 

vállalkozó az államtól kapja az összeget, ez a pénz a költségvetésben nem is fog megjelenni. 

Közvetkező ajánlattételi felhívás az üzleti PR és marketing szolgáltatások beszerzése. Itt a 

pályázati kiírásban már szerepelt, hogy mit kell tartalmaznia egy marketinges anyagnak. 

Következő ajánlattételi felhívás a vár négy korszakát bemutató 3D rekonstrukció elkészítése 

és interaktív tartalomfejlesztése. 

A következő ajánlattételi felhívást említettem, a szabadalmi védettség alatt álló „Panorámakép 

megjelenítő készülék” a kronoszkóp leszállítása, üzembe helyezése. A szabadalmi védettség 

miatt egy ajánlatot kaphatunk.  

 

Balassa Sándor képviselő: Az építési beruházás ajánlattételi felhívásában a felvezető útnak 

csak a felújítása lesz? 

 

Balassa Balázs polgármester: Eddig is erről volt szó. A műemlékesekkel komoly 

tárgyalásaink voltak, több tervezői egyeztetés történt. Az útburkolattal kapcsolatban azt 

gondoltuk kockakő lesz, a műemlékvédelem úgy gondolja faragott bazaltkő burkolat. Teljesen 

fel lesz újítva, a burkolat anyagán van jelenleg vita. A legnagyobb gond, folyik egy Kamarai 

eljárás, mivel nem azt a céget bíztuk meg, aki az engedélyes tervet készítette, bepereltek 

bennünket a Kamaránál. Az egyeztetési eljárásra nem hívtak meg bennünket, ezt sűrű 

elnézéskérés követte. A következőn ott szeretnék lenni, mivel mi bizonyítani tudjuk, hogy 

nem teljesítette a szerződésben foglaltakat határidőre. És sajnos azt veszem észre, hogy a 

műemlékvédelem, ahol tud hátráltat bennünket. 

Az ajánlattételi felhívásokat szakemberek készítették, öt ajánlattételi felhívás készült, 

melynek elfogadásáról külön-külön fogunk szavazni. 

Első ajánlattételi felhívás a fény- és hangtechnikai berendezések, valamint visual guide 

eszközök beszerzése, melynek becsült nettó értéke 11.017.300 Ft. Három ajánlatot fogunk 

kérni, az ajánlattételi határidő április 29. 10.00 óra. Szeretnénk, ha ez májusban kihirdetésre 

kerülne. Aki a fény- és hangtechnikai berendezések, valamint visual guide eszközök 

beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

33/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 
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potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében – a jegyzőkönyvhöz csatolt 

ajánlattételi felhívás alapján - ajánlattételi felhívást tesz közzé a Kbt. 

122. § (7) bekezdés a.) pontja szerint a fény- és hangtechnikai 

berendezések, valamint visual guide eszközök beszerzése tárgyában, 

melynek becsült nettó értéke 11.017.300 Ft. Az ajánlattételi határidő: 

2013. április 29. 10.00 óra. 

 

Balassa Balázs polgármester: Következő ajánlattételi felhívás Üzleti PR és marketing 

szolgáltatások beszerzése, melynek becsült nettó értéke 21.000.000 Ft. Az ajánlattételi 

határidő: 2013. április 25. 10.00 óra. Aki az ajánlattételi felhívást el tudja fogadni, kérem, 

most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

34/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében – a jegyzőkönyvhöz csatolt 

ajánlattételi felhívás alapján - ajánlattételi felhívást tesz közzé a Kbt. 

122. § (7) bekezdés a.) pontja szerint az Üzleti PR és marketing 

szolgáltatások beszerzése tárgyában, melynek becsült nettó értéke 

21.000.000 Ft. Az ajánlattételi határidő: 2013. április 25. 10.00 óra. 

 

Balassa Balázs polgármester: Következő ajánlattételi felhívás az építési beruházás, melynek 

becsült nettó értéke 133.068.988 Ft. Az ajánlattételi határidő: 2013. május 08. 10.00 óra. Aki 

az ajánlattételi felhívást el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

35/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében – a jegyzőkönyvhöz csatolt 

ajánlattételi felhívás alapján - ajánlattételi felhívást tesz közzé a Kbt. 

122. § (7) bekezdés a.) pontja szerint az „Építési beruházás” 

tárgyában, melynek becsült nettó értéke 133.068.988 Ft. Az 

ajánlattételi határidő: 2013. május 08. 10.00 óra. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Következő ajánlattételi felhívás a Szigligeti vár négy 

korszakát bemutató 3D rekonstrukciójának elkészítése és interaktív tartalomfejlesztése, 

melynek becsült nettó értéke 11.478.800 Ft. Az ajánlattételi határidő: 2013. május 06. 10.00 

óra. Aki az ajánlattételi felhívást el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

36/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében – a jegyzőkönyvhöz csatolt 

ajánlattételi felhívás alapján - ajánlattételi felhívást tesz közzé a Kbt. 

122. § (7) bekezdés a.) pontja szerint a Szigligeti vár négy korszakát 

bemutató 3D rekonstrukciójának elkészítése és interaktív 

tartalomfejlesztése tárgyában, melynek becsült nettó értéke 

11.478.800 Ft. Az ajánlattételi határidő: 2013. május 06. 10.00 óra. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Következő ajánlattételi felhívás a kronoszkóp, mely 

szabadalmi listán van ezért csak egy ajánlattévő lehetséges. A felhívás tárgya 3 db szabadalmi 

védettség alatt álló „Panorámakép megjelenítő készülék”, melynek becsült nettó értéke 

22.851.600Ft. Az ajánlattételi határidő: 2013. május 02. 10.00 óra. Aki az ajánlattételi 

felhívást el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

37/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében – a jegyzőkönyvhöz csatolt 

ajánlattételi felhívás alapján - ajánlattételi felhívást tesz közzé a Kbt. 

122. § (7) bekezdés a.) pontja szerint 3 db szabadalmi védettség alatt 

álló „Panorámakép megjelenítő készülék” tárgyában, melynek 

becsült nettó értéke 22.851.600 Ft. Az ajánlattételi határidő: 2013. 

május 02. 10.00 óra. 

 

 

3./ A közbeszerzési eljárásban résztvevő cégek - vállalkozások kijelölése 

 

Balassa Balázs polgármester: Mivel meghívásos közbeszerzési eljárást folytatunk, a 

résztvevő cégek kiválasztása a legnehezebb feladat. Azokat a cégeket, melyek a pályázat 

elkészítésénél ajánlatot tettek meghívásra kerülnek. 

A közbeszerzési törvény előírja, milyen feltételeknek kell megfelelnie a cégeknek, amelyek 

meghívhatók. A közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően próbáltuk a cégeket 

megtalálni. Nagy segítséget kaptam Paál úrtól, illetve azoktól a váraktól, ahol a közelmúltban 

történtek ilyen beruházások.  

Ismertetem az ajánlattételi felhívás szerint a cégeket. A fény- és hangtechnikai berendezések 

beszerzése témában 3 céget javaslok meghívni. Első az all-ITT Technológia Kft, Budapest, 
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Atléta utca 23. a második Ham-Bell Kft Pomáz, Fáy András köz 8/a, a hármadik FoniTon Bt 

Parád, Ady Endre utca 7. A Bt a pályázathoz is nyújtott be ajánlatot. Mindhárom cég 

ajánlattételre felkérhető. Javaslom, hogy az ismertetett cégeket hívja meg a képviselő-testület 

a közbeszerzési eljárás keretén belüli ajánlattételre. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

38/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében meghirdetett fény- és 

hangtechnikai berendezések közbeszerzés tárgyú árubeszerzés 

ajánlattételre felkéri az 

 All-ITT Technológia Kft. 1201 Budapest, Atléta utca 23. 

 Ham-Bell Kft. 2013. Pomáz, Fáy András köz 8/a. 

 FoniTon Bt. 3240 Parád, Ady Endre utca 7. 

szám alatti székhelyű cégeket. 

 

Balassa Balázs polgármester: A „Szigliget vár négy korszakát bemutató 3D 

rekonstrukciójának elkészítése és interaktív tartalomfejlesztés” ajánlattételre felkérhető cégek 

a Markcon Informatikai Kft. Pécs, Móré Fülöp u. 33., Pazirik Informatikai Kft. Szekszárd, 

Honvéd u. 25. és az Archeo-art Bt. Pécel, Csíktarcsa u. 8. 

Javaslom, hogy az ismertetett cégeket hívja meg a képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 

keretén belüli ajánlattételre. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

39/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében meghirdetett „Szigliget vár négy 

korszakát bemutató 3D rekonstrukciójának elkészítése és interaktív 

tartalomfejlesztés” közbeszerzés tárgyú szolgáltatás megrendelés 

ajánlattételre felkéri az 

 Markcon Informatikai Kft. 7623 Pécs, Móré Fülöp u. 33. 

 Pazirik Informatikai Kft. 7100 Szekszárd, Honvéd u. 25. 

 Archeo-art Bt. 2119 Pécel, Csíktarcsa u. 8. 

szám alatti székhelyű cégeket. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az „Üzleti PR és marketing szolgáltatás beszerzése” 

ajánlattételre felkérhető cégek a COPYSTORE Nyomdaipari Kft. Gárdony-Agárd,  

Széchenyi utca 48., Feminago Kreatív Stúdió Kft. Tárnok, Ilona utca 4. és az Unit 

Coordinator Group Kft. Budapest, Kiránduló utca 51. 
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Javaslom, hogy az ismertetett cégeket hívja meg a képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 

keretén belüli ajánlattételre. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

40/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében meghirdetett „Üzleti PR és 

marketing szolgáltatás beszerzése” közbeszerzés tárgyú ajánlattételre 

felkéri az 

 COPYSTORE Nyomdaipari KFt 2484 Gárdony-Agárd,  

Széchenyi utca 48. 

 Feminago Kreatív Stúdió Kft 2461 Tárnok, Ilona utca 4. 

 Unit Coordinator Group Kft 1221 Budapest, Kiránduló utca 51. 

szám alatti székhelyű cégeket. 

 

Balassa Balázs polgármester: A 3 db „Panorámakép megjelenítő készülék” szabadalmi 

védettség alatt áll, ezért a közbeszerzési eljárásban való részvételre csak a Kronpotik Kft. 

Halásztelek, Mária utca 79. jogosult ajánlattevőként részt venni. 

Javaslom, hogy az ismertetett kft-t hívja meg a képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 

keretén belüli ajánlattételre. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

41/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében meghirdetett „3 db szabadalmi 

védettség alatt álló „Panorámakép megjelenítő készülék” közbeszerzés 

tárgyú ajánlattételre felkéri a 

 Kronoptik Kft 2314 Halásztelek, Mária utca 79. 

szám alatti székhelyű kft-t. 

 

Balassa Balázs polgármester: A legnagyobb gondot az okozta, hogy az építési beruházásra 

milyen cégeket hívjunk meg. Komoly fejlesztés folyik Kőszegen, a kőszegi polgármesterrel 

többször egyeztettem. Náluk szintén a három cég végzi az építési tevékenységet. Több 

közelben lévő építési céget megkerestem, azt a választ kaptam, hogy köszönjük, de nem, ez 

nagyon nagy feladat. Az ajánlattételre felkérhető cégek a Szárnyasép Kft. Kőszeg, Várkör 61. 

2.em.4., Tender Kft. Szombathely, Szófia u. 20. és az INDA Nyugat Építőipari Kft. 

Szombathely, Szigligeti Ede utca 77. Mind a három céggel felvettem a kapcsolatot, mind 

hárman jelezték, hogy nagyon szívesen elvégeznék. Szimpatikusnak tűntek, remélem, nem 

fogunk csalódni, ha ezek közül történik a kiválasztás. 
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Javaslom, hogy az ismertetett cégeket hívja meg a képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 

keretén belüli ajánlattételre. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

42/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a KDOP-2.1/D-12-2012-0032 azonosító számú 

„Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai 

potenciájának erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó 

forrásból támogatott projekt keretében meghirdetett építési beruházás 

közbeszerzés tárgyú ajánlattételre felkéri az 

 Szárnyasép Kft 9730 Kőszeg, Várkör 61. 2.em.4. 

 Tender Kft 9700 Szombathely, Szófia u. 20. 

 INDA Nyugat Építőipari Kft 9700 Szombathely, Szigligeti Ede  

utca 77. 

szám alatti székhelyű cégeket. 

 
 

4./ SZTP-2003-BAL-7-10-005 számú, „Műemlékek turisztikai hasznosítására” című, a 

Váralapítvány által elnyert pályázatból eredő kötelezettség átvállalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A szigligeti Váralapítvány elnyert egy pályázatot. Tavalyi 

évben volt egy ellenőrzés, ahol kiderült, hogy a Váralapítvány nem adta be a szükséges 

monitoringot és hosszas érvelés után sikerült a pályázatkiírónak rábeszélni, hogy adják be, 

zárják le. Arra hivatkozott elnök úr, azért nem adták be, mert az önkormányzattól nem kapta 

meg a szükséges információkat. Az ellenőrző hölggyel közöltük, hogy az alapítvány ezt nem 

is kérte, így az önkormányzatot nem marasztalták el, viszont tudatosították velünk, hogy 

mivel mi vagyunk a vár üzemeltetője, mi bírunk minden információval, ezért jobbnak látnák, 

ha az önkormányzat átvállalná az utolsó két év monitoring jelentés elkészítését, a támogatási 

szerződésből fakadó kötelezettségek átvállalását. 
 

Balassa Sándor képviselő: És a költséget ki vállalja? 
 

Balassa Balázs polgármester: Nincs költség, én a monitoring jelentést elkészítem. 

Javaslom, hogy a váralapítvány által elnyert pályázatból eredő kötelezettségeket a képviselő-

testület vállalja át. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

43/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az SZTP-2003-BAL-7-10-

005 számú, „Műemlékek turisztikai hasznosítására” című a 

Váralapítvány által elnyert pályázatból eredő kötelezettséget átvállalja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az átvállalásról szóló nyilatkozatot a 

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt részére küldje meg. 

Határidő: 2013. április 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 



 9 

5./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos támogatás 

 

Balassa Balázs polgármester: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

megszűnése létszámcsökkentést von maga után. A kistérség május végéig működik ebben a 

formában. Törvény előírja, hogy végkielégítést kell fizetni. Erre az összegre pályázik a 

kistérség. A társulás elnöke kéri az érintett önkormányzatokat, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges határozatot hozzuk meg. A kistérséggel kapcsolatban van egy kötelező feladatunk, 

ami még 3 évig kötelez bennünket. Az épület felújítására pályázati pénzt nyertünk, addig az 

önkormányzatnak nem lehet kiszállni, amíg az utolsó monitoring jelentést be nem adjuk, 

illetve úgy döntöttünk, hogy az orvosi ügyeletet és a belső ellenőrzési feladatot társulási 

formában fogjuk ellátni, ennek a költségeihez hozzá fogunk járulni. Aki egyetért azzal, hogy a 

létszámcsökkentésre vonatkozóan pályázatot nyújtson be a kistérség, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

44/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Tapolca És Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként 

Szigliget Települési Önkormányzat Képviselőtestülete határozott arról, hogy az 

igénylő fenntartói körén belül - a társulás intézményénél és 

munkaszervezeténél – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 

változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 

jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulás intézményei létszámhelyzetének 

és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás 

lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó 

létszámcsökkentésről. 

A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012.november 20. 

napjával – döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett 

foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának 

megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi 

munkakörökben: 

Munkaszervezetnél:   Munkaszervezet vezető                         1 fő 

                                   Vidék és területfejlesztési menedzser   1 fő 

                                   Gépjármű vezető                                   1 fő 

Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál: 

                                    Gépjármű vezető                                  2 fő   

 

Szigliget Települési Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanácsülésén a társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos 

egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a 

törvényes előírások betartásával történő - benyújtását elfogadja. 

Határidő: 2013.április 05. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Vegyes ügyek 

 

Roleven Kft telephely kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Balló Piroska a Roleven kft ügyvezetője kéri a képviselő-

testület hozzájárulását, hogy a kft telephelyének a strandi Saláta-büfét jelölhesse meg. Bérlő 

munkahelyteremtéssel egybekötött eszközvásárlásra szeretne pályázatot benyújtani. A 

pályázat benyújtásának feltétele, hogy a büfét be kellene jegyeztetni telephelyként. Kéri, hogy 

a testület járuljon hozzá, hogy a bérleti szerződésben foglalt időtartam idejére telephelyet 

létesíthessen a strandi Saláta-büfében. (Ismerteti a kérelmet.) Javaslom, a képviselő-testület 

járuljon hozzá, hogy a Roleven Kft a strandi Salát-büfét telephelyként bejegyeztesse. Aki 

ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

45/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Roleven Kft (8264 Szigliget, 

Hóvirág u. 16.) telephelyként a bérleti szerződés időtartama alatt a 

strandon lévő Saláta-büfét jelölje meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Balló 

Piroska ügyvezetőt tájékoztassa. 

Határidő. 2013. április 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Dézsi Richárd önkormányzati lakásbérleti kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Dézsi Richárd kéri a testülettől, hogy korábban a körzeti 

rendőr részére kialakított szolgálati lakást ismét ilyen célra biztosítsuk. (Ismerteti a kérelmet.) 

Április végéig adtuk bérbe a tanár úr részére. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tanár úr nem jött más irányú kérelemmel? 

  

Balassa Balázs polgármester: Amikor utoljára beszélgettünk vele, azt mondta ki fog 

költözni. 

 

Balassa Sándor képviselő. Annak idején a szolgálati lakást nem a rendőrségnek ajánlottuk 

fel, hanem a körzeti megbízottunknak. Nem indokolt a lakás rendőrség részére történő 

biztosítása, jelenleg Takács Róbert Szigliget körzeti megbízottja, Dézsi úr nem körzeti 

megbízott Szigligeten. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én jobban örülnék neki, ha helyi fiatal élhetne ezzel a 

lehetőséggel, és ahogy Sanyi mondta a tanár úr is fordulhat hozzánk, valamint helyi fiatal is 

jöhet igénnyel. 

 

Káli Magdolna képviselő. Korábban is elmondtam, most is jelzem, van egy védőnőnk, aki 

albérletben lakik. 
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Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy jelenleg nem kívánjuk bérbe adni, 

amennyiben a bérbeadással kíván élni, a képviselő-testület meghirdeti a településhez kötődő 

személyeknek. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

46/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a volt rendőr szolgálati lakást jelenleg nem kívánja 

bérbe adni. Amennyiben a lakás bérbeadásáról dönt, a lakás bérleti 

jogát a településhez kötődők részére meghirdeti. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2013. április 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület támogatási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: A Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület kéri a képviselő-

testületet, hogy az általuk kihelyezett egységes borút táblarendszer pótlásához anyagi 

támogatást nyújtson a képviselő-testület. (Ismerteti a kérelmet.)  

 

Balassa Sándor képviselő: A településnek abból bevétele nincs, hogy kihelyezték a borút 

táblákat, ezek egyéni érdekeket képviselnek. Magam részéről nem támogatom. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nekem is az a véleményem, hogy ebből a borászok 

profitálnak, oldják meg. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a borút táblarendszer pótlásához 

anyagi támogatást nem tudunk biztosítani, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

47/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület kérelmére 

a borút táblarendszer pótlásához anyagi támogatást nem biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy az Egyesület vezetőjét a képviselő-

testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő. 2013. április 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Farkas villa bérleti szerződése 

 

Balassa Balázs polgármester: Március 28-án a Farkas villa bérleti szerződése lejárt. 

Szeretnék még ebben az évben üzemeltetni. 
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Balassa Sándor képviselő. Hogy állunk a bérleti díjjal? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem tudom, utána kel néznem. 

 

Káli Magdolna képviselő: Van valaki más jelentkező esetleg, meg van hirdetve? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nincs más jelentkező, én nem is szeretném meghirdetni, bár 

üzemeltetni sem. Mi a véleményetek, bár bevallom én nagyon régen voltam kinn. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Megkérdezték tőlem, mi a véleményem a Farkas villáról. 

Elmondtam, egyszer beszélgettünk róla, hogy az önkormányzat előbb-utóbb értékesíteni 

fogja, de azt el lehet felejteni, hogy 100 – 120 millióért hozzá lehet jutni, amikor egyszerű kis 

nyaralók ennyiért kelnek el. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nekem az a véleményem, most ne döntsünk, a héten menjünk 

ki és nézzük meg, milyen állapotok vannak. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nagyon helyes, nézzük meg, mert azt sem tudjuk, mire 

használják. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szállás és reggeliztetés van. Megbeszélem Polgár Tiborral, 

csütörtökön este kimegyünk, megnézzük az épületet. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem tudom, mit tud befolyásolni a helyszíni tapasztalat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nekem annyit tud befolyásolni, ha azt látom, hogy egy 

lelakott, tönkrement épület, akkor nem hagynám, hogy tovább romoljon. 

 

Balassa Sándor képviselő: Hogyan adtuk át? Vannak fényképek? Nap, mint nap találkozom 

ilyen állapotfelmérésekkel, mi volt előtte, mit tudok bizonyítani, és mit nem tudok 

bizonyítani. Van összehasonlítási alapunk, dokumentált? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nincs, de nem azzal az indokkal nem kötünk továbbra 

szerződést, ha látjuk, hogy mégse egy rendes gazdája volt, akkor köszönjük szépen, nem 

akarjuk tovább bérbe adni senkinek se. 

 

Balassa Sándor képviselő: Folyamatosan csökkentette a bérleti díjat, akkor mit költött arra 

az épületre? Nehogy azt hidd, hogy bármit is költött, esetleg egy meszelésen kívül, ha 

egyáltalán azt is megcsinálta. 

 

Balassa Balázs polgármester:  Döntünk róla most, vagy nem? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Azt kéri, hogy hosszabbítsuk meg a szerződést? 

 

Balassa Balázs polgármester: A szezonra kéri, szeptemberig. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Meghosszabbíthatjuk, de, azért meg kellene néznünk. 
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Káli Magdolna képviselő: Én tavaly voltam ott, ha valaki bemegy, mindent rendben lát, 

konyhában, fürdőben, patent tisztaság volt. Nem volt olyan, hogy lemállott a fal, vagy le van 

szakadva a WC, az ilyenre vigyáztak. Vendégeink voltak ott, nem volt semmi kifogásuk, meg 

voltak elégedve. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az a javaslatom, hogy szeptember 30-ig hosszabbítsuk meg a 

bérleti szerződést, amennyiben az elmaradt bérleti díjat kifizette, valamint az idei évben május 

30-ig előre fizesse ki az 1.100 e Ft bérleti díjat. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

48/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Farkas-villa bérleti szerződését szeptember 30-ig 

meghosszabbítja, amennyiben az elmaradt bérleti díjat kifizetik, 

továbbá az idei évben május 30-ig előre befizetik az 1.100 e Ft bérleti 

díjat. 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak teljesülése 

esetén a bérleti szerződést hosszabbítsa meg. 

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Tapolcán alakult egy cég, akik felajánlották, hogy átnézik az 

önkormányzat áramszámláit, szerződéseit és megpróbálnak kedvezőbb ajánlatokat szerezni, 

illetve megvizsgálják van-e esetleg túlfizetésünk, rendben vannak-e a számláink. Ezt 

sikerdíjért néznék meg. Amennyiben találnak túlfizetést, jogtalan kifizetést, akkor annak egy 

bizonyos százalékát sikerdíjért megkapnák. Megvizsgálnák továbbá a közvilágítást, arra is 

próbálnának kedvezőbb ajánlatot szerezni. 

 

Balassa Sándor képviselő: A közvilágítást említjük, nagyon rossz ez az ág. 

 

Balassa Balázs polgármester: Beszéltem a Ferivel, ha jobb idő lesz, kimegy és megnézi. 

Az előbbivel kapcsolatban egyeztetek a céggel, amennyiben lesznek konkrétumok 

visszatérünk a javaslatra. 

 

 

Kertész Csaba önkormányzati ingatlanok bérbevételi kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Kertész Csaba nemesgulácsi lakos kéri a képviselő-testületet, 

hogy a 019/2, 019/38, 019/40 és a 019/52 hrsz-u önkormányzati földterületeket részére adjuk 

bérbe. (Ismerteti a kérelmet.) A 71-es út alatti területekről van szó. Aki egyetért azzal, hogy 

Kertész Csaba részére a kért ingatlanokat bérbe adjuk, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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49/2013.(IV. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő 019/2, 019/38, 

019/40 és a 019/52 hrsz-u földterületeket Kertész Csaba Nemesgulács 

Alkotmány u. 28. szám alatti lakos részére 1 éves időtartamra bérbe 

adja. A bérleti szerződés évente meghosszabbítható. A bérleti díj 

összege 1Ft/n.öl. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.30 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

              polgármester              jegyző 


