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Képviselő-testület 
Szigliget 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 
Készült a Képviselő-testület 2013. október 25-én 7.30 órai kezdettel tartott rendkívüli 
nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Balassa Sándor képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Baráth Sándor képviselő 
  
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 
képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitom. 
 
Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontot. Aki el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 
Négy igen szavazat. Köszönöm.  
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése 
érdekében” tárgyú KDOP pályázathoz kapcsolódó ajánlat elbírálása 
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1. „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának 
erősítése érdekében” tárgyú KDOP pályázathoz kapcsolódó ajánlat elbírálása 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Három pályázót kerestünk meg az ajánlat benyújtására, 
mindhárom pályázó benyújtotta ajánlatát. Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 
ajánlata 7.536.180 Ft, Ex Voto Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 8.149.590 Ft, és a 
Scordiscus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8.281.035 Ft összegű ajánlatot adott. 
Mivel előzőekben meggyőződtünk arról, hogy a felkért cégek, szakmailag, felkészültségből és 
kapacitás tekintetében képesek a munkát elvégezni, ezért javaslom, hogy a legolcsóbb 
ajánlatot fogadjuk el.  
Javasolom, hogy a képviselő-testület a Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 
7.536.180 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
133/2013. (X. 25.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-
2.1.1/D-12-2012-0032 azonosító számú „Balaton várának 
fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának 
erősítése érdekében” című, Európai Unióból származó forrásból 
támogatott projekt keretében a kiállítás építésre a Salisbury 
Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 7.536.180 Ft összegű 
ajánlatát fogadja el.. 
A Képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a vállalkozói 
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
 
Határidő: 2013. október 28. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs az ülést 7.40 
órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
  
 
 


