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Képviselő-testület 
Szigliget 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült a Képviselő-testület 2014. január 23-án 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 Balassa Sándor képviselő 
 
Távolmaradását bejelentettel 
 
 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 pontokat. Aki el tudja fogadni, kérem, most 
szavazzon. Egyhangú igen szavazat.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
A megtárgyalt napirend: 
 

1. Farkas villa bérleti szerződés 

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásának visszavonása  

3. Vegyes ügyek 
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1. Farkas villa bérleti szerződés 

 
Balassa Balázs polgármester: Rátérnék az első napirendi pontra. Úgy ígértem, hogy mielőtt 
bármi is történik ez ügyben, készítünk egy szerződés tervezetet, amit a képviselő-testület 
véleményez. Ez a szerződés ugyanúgy tartalmazza alternatívaként azokat a lehetőségeket, 
amit a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírt. Tehát abban a pillanatban, ahogy ők ezt 
megkövetelik, ugyanúgy a bérlő számára kötelező az alkotótábor létrehozása, Farkas István 
festőművész munkásságát bemutató képkiállítás visszaállítása, erre vonatkozó összes 
kötelezettség, illetve szoborpark. Tehát tulajdonképpen úgymond ezt a gondot, ami reméljük 
nem gond, de lehetséges, hogy az lesz, átruháztuk. Nagy részben merítettünk az előző 
szerződésből. Ez a garantált egy fő munkavállaló, hogy legalább egy biztos munkahelyet 
teremtsen. Bérleti jogviszony öt év, ami a kiírásban volt. 2 millió forint, ahogy a kiírásban 
volt.  
 
Balassa Sándor képviselő: Ennél a 2 millió forintnál nem tudunk olyat tenni, hogy az első 
évben valóban az év végén, utána pedig két részletben, hogy legyen valami biztosítékunk? 
 
Balassa Balázs polgármester: Bérlő kérdezte, én mondtam, hogy ne fizessen két részletben, 
mert egyszerűbb nekünk egy számlát kibocsátani. Azt beletesszük, hogy május 30-ig kötelező 
megfizetni, hogy ne az év végéig várjunk. Február 1-jével lép hatályba a szerződés elvileg, ha 
a képviselő-testület elfogadja. 
 
Balassa Sándor képviselő: És akkor egy hónappal csökken a bérleti díj? 
 
Balassa Balázs polgármester: Nem, ebben az évben is teljeset fizet. Aztán minden év 
december 20-ig megállapítjuk, hogy lesz-e áremelés, illetve nem. Van lehetőség az áremelésre 
az infláció mértékével. Minden költséget ő visel, közművek át lesznek írva az ő nevére. 
Leírtuk, hogy megtekintette, műszaki állapotával tisztában van. Minden év novemberében 
közös bejárás alkalmával, ezt jeleztem felé, hogy ezt végig is fogjuk nézni… 
 
Káli Magdolna képviselő: Javasolom törölni a 11-es pontból a „Kivételt képez ez alól az 
üzemeltetéssel kapcsolatos vendéglátás, szállásoltatás”. Nem tartom szerencsésnek, ha a Bérlő 
továbbadhatja a bérleményt 
 
Balassa Balázs: Egyetértek. 
 
Balassa Sándor képviselő: Lesz valami pontos dokumentum az állapotról? 
 
Balassa Balázs polgármester: Lesz, illetve lesz egy leltár is, illetve az állapotfelmérés az egy 
fotósorozatból fog állni. A kiállító terem üzemeltetését, amennyiben kell, takarítás, őrzés, 
parkgondozás, ezt is ő vállalja saját költségen. Biztosítást köt a bent lévő tárgyakra, épületre. 
Csak az önkormányzat engedélyével adhatja tovább bérbe. Bármilyen átalakítás csak az 
önkormányzat engedélyével lehetséges. Azt kérte, hogy legyen elővásárlási joga, amennyiben 
az önkormányzat úgy dönt, hogy az ingatlant értékesíteni kívánja. Ez az előző szerződésben is 
benn volt. Az elővásárlási jog arról szól, hogy van egy vevő, és ő ugyanazon az áron 
megveheti, azonos feltételekkel. Nekem ezzel különösebb gondom nincs. 
 
Balassa Sándor képviselő: Nem látom, hogy évközi értékesítés esetén mi van az előre 
befizetett bérleti díjjal? Ha nem ő lesz a vevő. 
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Lutár Mária jegyző: Időarányosan visszajár. 
 
Balassa Balázs polgármester: Karbantartás. A bérlő csak úgy valósíthat meg bármit, ha a 
képviselő-testület ahhoz hozzájárul. A képviselő-testület a hozzájárulásában írja le, hogy 
fejlesztés, vagy karbantartás-e? Ezt úgy gondolom, hogy nekünk kell szabályozni. Tehát 
amennyiben a képviselő-testület ehhez hozzájárult, és fejlesztésként elfogadta.  
 
Balassa Sándor képviselő: Még azt gondolnám beleírni, hogy ezek a határozatok, vagy 
akármilyen döntési bizonylatok a szerződés mellékletét képezik.  
 
Lutár Mária jegyző: Annak nincs akadálya, hogy az szerepeljen a szerződésben, hogy az 
engedélyezett fejlesztésekről készült dokumentációt a szerződéshez kell csatolni, és a 
szerződés melléklete.  
 
Balassa Balázs polgármester: A bérleti jogviszony időtartama alatt keletkezett engedélyek, 
határozatok, egyességek részét képezik a bérleti jogviszony megszűnése esetén elkészítendő 
záródokumentumoknak. Ez így jó?  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Igen ezt el tudom fogadni. Látom egy jelenlegi érték meg lett 
határozva a szerződésben. Ez mi alapján történt? 
 
Balassa Balázs polgármester: Két értékbecslőt is felkértünk és az Ő szakvéleményük 
alapján.  
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, javasolom, hogy a szerződés tervezet a 
Képviselő-testület a következő módosító javaslatokkal fogadja el: 
A bérleti díj befizetésének határideje minden év május 31. 
A szerződés tervezet 11-es pontjából törlésre kerül a „Kivételt képez ez alól az üzemeltetéssel 
kapcsolatos vendéglátás, szállásoltatás” szövegrész. 
A szerződés tervezet 12. pontja kiegészül a „Az éves felülvizsgálatok során az engedélyezett 
fejlesztések megvalósításáról, értékéről a Bérlő és a Bérbeadó közös nyilatkozatot tesz, ezek a 
nyilatkozatok a szerződés mellékletét képezik.” mondattal.  
A szerződés tervezet 13. pontja kiegészül a „Bérlő az előre befizetett bérleti díj időarányos 
részét köteles visszafizetni a Bérlőnek.” mondattal.  
A szerződés tervezet 13. pontjában az ingatlan jelenlegi értékeke 175 millió forint.  
Javasolom továbbá, hogy a Képviselő-testület bízzon meg azzal, hogy a bérleti szerződést 
aláírjam. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
1/2014. (I. 23.) Kt. számú  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármester, hogy a Farkas villa bérleti szerződését az alábbi 
módosítások átvezetését követően aláírja: 
A bérleti díj befizetésének határideje minden év május 31. 
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A szerződés tervezet 11-es pontjából törlésre kerül a „Kivételt 
képez ez alól az üzemeltetéssel kapcsolatos vendéglátás, 
szállásoltatás” szövegrész. 
A szerződés tervezet 12. pontja kiegészül a „Az éves 
felülvizsgálatok során az engedélyezett fejlesztések 
megvalósításáról, értékéről a Bérlő és a Bérbeadó közös 
nyilatkozatot tesz, ezek a nyilatkozatok a szerződés mellékletét 
képezik.” mondattal.  
A szerződés tervezet 13. pontja kiegészül a „Bérlő az előre 
befizetett bérleti díj időarányos részét köteles visszafizetni a 
Bérlőnek.” mondattal.  
A szerződés tervezet 13. pontjában az ingatlan jelenlegi értékeke 
175 millió forint.  
Határidő: 2014. január 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásának visszavonása  

 
Balassa Balázs polgármester: Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium az érintett 
önkormányzatoknak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban, a 
következő tájékoztatást adta: „A 2012. éci CLXXXV. törvény (HT.) 90. § (5) bekezdése 
szerinti felmondási kötelezettségnek eleget téve, a 2009. november 12-én, az Észak-Balatoni 
Hulladékkezelési Konzorciummal megkötött Közszolgáltatási Szerződést a Remondis 
Tapolca Kft-vel- mint konzorciumi taggal – a gyűjtés-szállítására vonatkozóan a Társulási 
Tanács 25/2013 (VII.30.) ÉBRSZHK-TT határozatában kapott felhatalmazás alapján a 
Társulás elnöke 2013. július 30. napján – 6 hónapos törvényi felmondási idővel – felmondta. 
Időközben a Remondis Tapolca tulajdonosi szerkezete oly módon átalakult, hogy az már 
megfelel a 81.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, így az illetékes hatóság által a közszolgáltatási 
engedély kiadása is megtörtént, amit az új ügyvezető megküldött a Társulásnak, igazolva, 
hogy a Remondis Tapolca Kft. megfelel a törvényi feltételeknek, ezért a felmondás oka a 
továbbiakban már nem áll fenn. 
Figyelemmel arra, hogy a Társulásnak mindenkor a közszolgáltatás folyamatos biztosítása és 
a lakossági szükségletek kielégítése iránti felelőséggel kell eljárni, a Társulási Tanács a 
43/2013 (XI.27.) ÉBRSZHK-TT határozatában kapott felhatalmazás alapján a Társulás és az 
érintett települések nevében a 2013. július 30. napján kelt felmondást a Társulás elnöke a mai 
napon visszavonta. 
Így a gyűjtőkörzethez tartozó településeken a felmondási idő lejártát követően a régi-új 
közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosított lesz. 
Fentiek alapján szükséges – a Társuláshoz hasonlóan és a Társulástól kapott információra 
alapozva – a szerződés felmondásának visszavonása.”  
 
A Képviselő-testület júliusban felmondta a szerződést, az időközben átalakult tulajdonosi 
szerkezet már lehetővé teszi, hogy továbbra is a Remondis Kft. végezze a lakossági 
szemétszállítást ezért javasolom, hogy a felmondást vonjuk vissza.  
Tájékoztatom a képviselő társaimat, hogy a januári első szemétszállításakor ötpercenként 
kaptam a telefonhívásokat, hogy a nyaraló tulajdonosoknak ott hagyták a szemetét. Ekkor 
felhívtam a Remondis az elérhető kisfőnökét, aki azt mondta, hogy most már új rend van. 
Nincs az a megállapodás, amiben mi megállapodtunk a régi céggel. Aki hat hónapot fizet, 
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annak hat hónapig szállítják el, áprilistól októberig. Ezt most úgy hívják, hogy Magyar 
Nemzeti Szemétszállító Cég. Itt ingyen nem dolgoznak senkinek. Aki egész évben akarja, 
hogy elvigyék, az egész évre fizesse ki a szemétszállítási díjat. Járták folyamatosan a falut, 
megállapították, hogy ki állandó, ki nem állandó lakos, tehát aki éves díjat fizet, azét elviszik, 
aki nem, azét nem. Azt mondták, hogy olyan nincs, hogy valaki nem fizeti ki a 
szemétszállítási díjat, mivel hogy az államnak tartoznak, a NAV-nak át fogják adni és be 
fogják hajtani. A lényeg az, hogy most vissza kell vonnunk a hat hónappal ezelőtti 
felmondásunkat. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. A testület egyhangúlag 
megszavazta. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
2/2014. (I. 23.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2009. november 12. napján kelt Remondis Tapolca Kft-vel 
kötött hulladékgyűjtés-szállításra vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés felmondását visszavonja, ezzel egyidejűleg az 
105/2013. (VII. 30.) határozatát hatályon kívül helyezi.   
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
3. Vegyes ügyek 
 
Fejlesztési javaslatok Veszprém Megye Településfejlesztési koncepciójának készítéséhez  
 
Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökétől 
kaptam egy megkeresést, melyben azt kérik, hogy a területfejlesztési koncepciót 
véleményezzük, illetve javaslatokat küldjünk el, hogy milyen jellegű fejlesztéseket szeretnénk 
megvalósítani a következő időszakban. Három ilyen pályázati ötletünk van. Az egyik az 
iskola tetőtere, amire valamilyen elképzelésünk van. A másik a Csonka-toronytól a kikötőig a 
kerékpárút fejlesztése. A harmadik pedig a Csonka-torony környékén elvileg volt egy 
kikötőnk, egy csajkás kikötőnk. Ott egy ilyen kiállítóteret létrehozni, mivel tulajdonképpen a 
Balatonon négy ilyen kikötő volt. Ez a három, ami nekem eszembe jutott, amit bele lehetne 
tenni. Nem tudom, van-e még valami ötletetek? 
 
Balassa Sándor képviselő: Ciframajor szennyvíz csatornázása.  
 
Balassa Balázs polgármester: Annyi lenne a kérésem, hogy itt összegeket is kell írni, hogy 
valamit mondjál nekem, nem kell pontosan, csak hogy egyáltalán milyen nagyságrendekről 
beszélünk? Jó ötlet, csak tudjam, hogy mennyi pénz. 
 
Balassa Sándor képviselő: Milyen hosszú gravitációs vezetéket kell építeni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Annyit tudok mondani, hogy megmérem, hogy körülbelül 
mekkora vezetékhosszról beszélünk, hány házi bekötésről beszélünk, hány mellékágról.  
Javasolom, hogy a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójába a következő szigligeti 
fejlesztési igények felvételét kérjük: 
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Iskola tetőterének beépítésével szálláshely kialakítás, Kikötő és a Csonka torony között 
kerékpárút kiépítése, „Csajkás kikötő” bemutatóhely létesítése, Ciframjor 
szennyvízcsatornázása. 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
3/2014. (I. 23.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciójába a következő 
szigligeti fejlesztési igények felvételét kéri: 

1. Iskola tetőterének beépítésével szálláshely kialakítás,  
2. Kikötő és a Csonka torony között kerékpárút kiépítése,  
3. „Csajkás kikötő” bemutatóhely létesítése,  
4. Ciframjor szennyvízcsatornázása. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
képviselő-testület javaslatát a Veszprém Megyei Közgyűlés 
Elnökének juttassa el. 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Csonkatoronyhoz buszváró építése  
 
Balassa Balázs polgármester: A Csonka-toronynál lévő buszmegállóval kapcsolatban 
kértük, hogy az eljárást szüntesse meg az építési hatóság, mivel építési engedély nélkül is 
lehet buszvárót építeni. Úgyhogy ahogy megkapjuk a határozatot, az megépül. Kérdésem a 
következő, hogy a Főtérre eredeti elképzelés szerint építessünk olyat, mint amilyen a 
Nádüzemnél van, vagy legyen a plexi?  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én mindenhova plexiket tennék. Átlátni rajt és jópofa. Féltem 
ettől a plexis megoldástól, de tényleg jól néz ki. A Csonka-toronynál azért tudjuk, hogy ott 
egy kicsit szűkös a hely. Ez a plexis dolog szerintem kisebb területigénnyel bír, én legalábbis 
úgy vettem észre. 
 
Balassa Balázs polgármester: Az a gond ott, hogy bele van építve a fal a földbe, tehát ha 
plexit raksz oda, nem tudod megtartani ott a földet.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: És nem lehet oda gerendákat lerakni a földbe, ami a partoldalt 
megfogná? 
 
Balassa Balázs polgármester: A Csonka-torony környékén megmondom őszintén, én 
maradnék annál, amit már megbeszéltünk. A Nádüzemnél már van ilyen, tehát nem egy 
újfajta jönne a Csonka-toronyhoz. Olyan lenne, mint a Nádüzemnél, csak kisebb, keskenyebb.  
 
Káli Magdolna képviselő: A Főtérre mindenképpen plexit gondolnék, mert szép az, ami 
mögötte van, szép az a kőfal virágokkal. Egyszerűen nem annyira feltűnő. 
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Balassa Sándor képviselő: A strandi buszmegálló felépítményét hagynám, viszont a 
környezetét rendbe kell tenni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor a KPM-től ide a Főtérre kérjem meg a hozzájárulást 
erre az előre gyártott buszvárós megoldásra, a Csonka-toronyhoz pedig lehet a kő? Akkor ezt 
megbeszéltük. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntött a 
testület. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
4/2014. (I. 23.) Kt. számú  

h a t á r o z a t o t  
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elkészült 
műszaki terveknek megfelelően a Csonkatoronynál lévő 
buszmegállóba buszváró épület építtet.  
Megbízza a polgármestert, hogy az építési munkákra kérjen 
árajánlatot. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Szigliget TV 
 
Balassa Balázs polgármester: Következő, megkeresett Szepesi Gusztáv, aki Ábrahámban 
készíti az Ábrahám TV-t. Régebben, mindenki emlékszik rá, Szigligeten is volt Szigliget Tv. 
Az emberek szerették szerintem. Ő beadott egy javaslatot, vagy inkább árajánlatot, ő az 
összes engedélyt fizeti, a szerzői jogtól elkezdve a médiahatóság felé. Heti egy adás, 
folyamatosan az az egy adás egész héten nézhető. Ő ezt vállalkozóként megcsinálná. Érdekel 
ez bennünket? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: És mit lehet rajta nézni? 
 
Balassa Balázs polgármester: A helyben készült filmeket. Ő minden programra eljön, 
minden rendezvényre. Akkor mondanám, hogy mi van ebben az ajánlatban. Híradó helyi 
hírekből heti 1 alkalommal. Jogdíj, képújság szerkesztés, ünnepségek rögzítése, archiválása, 
műsorok készítése, műsor interneten is nézhetővé tétele. Van olyan lehetőség, hogy testületi 
ülés után a polgármester vagy egy képviselő elmondja, hogy mi volt a testületi ülésen, milyen 
döntéseket hoztak. Tehát ennek az adásnak az elkészítése. Tehát egy évre vonatkozóan a teljes 
költsége 1.850.000 Ft + Áfa.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én soknak tartom egy picit.  
 
Balassa Sándor képviselő: A kérdés az, hogy kell vagy nem kell? Hogyha kell, akkor el lehet 
gondolkozni, hogy ennyiért kell-e? 
 
Káli Magdolna képviselő: Van-e rá igény? 
 
Balassa Balázs polgármester: Én abból tudok kiindulni, amit csináltunk. Az emberek 
nagyon élvezték, hogy magukat, gyermekeiket meglátták a TV-ben. Ha mindennap 
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bekapcsolja a TV-t, biztos, hogy egy alkalommal meg tudja nézni, és ezen keresztül tudunk 
„üzenni”, tájékoztatni a lakosságot. El kell dönteni, kell-e, nem kell. 
 
Balassa Sándor képviselő: Nem tudom, most milyenné vált az egyéb szolgáltatók és a kábel-
tv-sek aránya? Elég sok parabolát lehet látni a házakon.  
 
Káli Magdolna képviselő: Egyre többen panaszkodnak, hogy drága a kábel-tv, vissza kell 
mondani. Egyre többen vesznek kis antennát.  
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy nem, az kérem, most szavazzon. 
Egyhangú a testület elfogadta. 
 
 A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
5/2014. (I. 23.) Kt. számú  
 

h a t á r o z a t o t  
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szepesi 
Gusztáv „Szigliget TV” indítására vonatkozó ajánlatát nem 
fogadta el. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Szepesi 
Gusztávot tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Galéria melletti nyilvános WC fejújítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az idei évi fejlesztések, amiket tulajdonképpen a testület 
elfogadott, illetve most már Szalay Istvánnal pontosan számszerűsítjük is a dolgokat, az majd 
bent lesz a költségvetés tárgyalásakor. Viszont szeretnék egy munkát most télen elkezdeni. 
Ezt külön kérném a képviselő-testülettől, hogy támogassa. Évek óta sok fejfájást okoz a 
Galéria melletti WC. Az egész lefolyórendszer rossz, a vizesblokkot rendbe kellene tenni. Ki 
kellene cserélni a vízvezetéket, mert csőtöréseink vannak. Kértem erre árajánlatot, 
vizesblokkra, illetve anyagra. Mi csempéznénk, járólapoznánk, a vizes munkákat úgy 
rendelnénk. Ennek a teljes költsége 800 ezer forint lenne. 
 
Balassa Sándor képviselő: Persze, kulturálttá kell tenni. A pénzbedobást nem lehetne egy 
automatával megoldani, mint például ahogy az autópályák mellett van?  
 
Balassa Balázs polgármester: Ezt megvizsgáljuk, de ettől még a többinek nekiállunk. 
Márciusra ezt szeretnénk befejezni. Ezt akkor el tudjátok fogadni? 800 ezer forint összegből, 
fele vállalkozó, fele saját erőből, ebben az árban minden bent van. Aki ezzel egyetért, kérem, 
most szavazzon.  
Köszönöm, egyhangú igen.   
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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6/2014. (I. 23.) Kt. számú  
h a t á r o z a t o t  
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Galéri 
melletti nyilvános WC felújítására 800.000 Ft-ot biztosít a 2014. 
évi költségvetésben. 
Megbízza a polgármestert, hogy a vízvezeték szerelési 
munkákra kérjen árajánlatokat. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Balló Piroska jelezte, hogy szeretné átfesteni a büfét. 
Átküldött egy színmintát. Ezt el tudjátok fogadni? Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  
Egyhangú köszönöm.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
7/2014. (I. 23.) Kt. számú  

h a t á r o z a t o t  
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a strandi 
büfé külső festésére bemutatott színmintákat elfogadta. 

 
 
Strand területén limonádéárusító büfé céljára terület bérbeadása 
 
Balassa Balázs polgármester: Kaptunk egy kérelmet két szigligeti fiatalembertől, Balassa 
Ákostól és Hóbor Lászlótól a strandon szeretnének limonádét árusítani. (Ismerteti a kérelmet). 
 
Balassa Sándor képviselő: Pár szót hadd mondjak erről. Ezt már tavaly szerették volna 
közösen. Én alapvetően hosszú ideig ellene voltam annak, hogy a meglévő egységekre 
ráültessünk bármit is, ami esetlegesen az ő érdekeiket sérti. Eljutottunk oda, hogy a strand 
látogatottsága olyan mértékű, hogy feltételezhetően elbírna egy ilyen egységet. A másik dolog 
pedig az, hogy régen túlnőttünk már azon, miután a megnövekedett vendégforgalom általi 
vevőkör növekedéssel nem nőtt arányosan a bérleti díjunk, úgy gondolom, hogy ez a 
szemérmességünk már lehet, hogy nem kellene, hogy meglegyen.  
 
Káli Magdolna képviselő: Ezt ők saját maguk csinálják, vagy ez egy késztermék? 
 
Balassa Sándor képviselő: Alapvetően ez egy rendszer. Az alapanyagokat úgy kapják. 
Fizetni kell az alapanyagért. Maga az ital az nem az ő mixtúrájuk. Ők csak értékesítik. 
Többféle kialakítási formát mutatott itt polgármester úr.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Azt kellene eldönteni, hogy hova kerüljön.  
 
Balassa Balázs polgármester: Három kérdés van. Az egyik az, hogy ellentétes-e a 
koncepciónkkal? A másik az, hogy hova? A harmadik pedig, hogy mennyiért? Az elsővel 
szerintem nincsen baj. A másodikkal kapcsolatban több lehetőség is van, hogy hova. Az 
összegről nem beszéltünk még. Balassa Sándor érintettség miatt nem szavaz. A kérdésem a 
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következő. Képviselő-testület támogatja a kérelmet? A hellyel kapcsolatban a következő 
testületi ülésre tegyenek ők javaslatot, és akkor a képviselők elfogják dönteni, hogy hol lesz, a 
bérleti díjról most nem szavazunk. Annyi döntést hozunk most, hogy támogatjuk-e, engedélyt 
adunk-e, hogy a strandon ez megtörténjen? A további döntések pedig a következő beadvány 
után születnek meg. A képviselő-testület a hely ismeretében fog díjat megállapítani.  
 
Balassa Sándor képviselő: Balassa Ákos a fiam, így érintett vagyok a döntéshozatalban, 
ezért kérem, hogy a képviselő-testület zárjon ki a döntéshozatalból. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy Balassa Sándor képviselőtársunkat 
érintettség miatt zárjuk ki a döntéshozatalból. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
8/2014. (I.23.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Balassa Sándor képviselőt személyes 
érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez 
kapcsolódóan a szavazásból kizárja. 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Visszatérve az előzőekben ismertetett javaslathoz, most arról 
döntünk, hogy támogatjuk-e, engedélyt adunk-e, hogy a strandon ez az új szolgáltatás 
megjelenjen. A további döntések pedig a következő beadvány után születnek meg. A 
képviselő-testület a hely ismeretében fog díjat megállapítani. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. Két igen, egy tartózkodás, köszönöm. 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
9/2014. (I.23.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a strand 
területén 5 m2 helyet biztosít limonádé árusítás céljára Balassa 
Ákos és Hóbor László részére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőkkel egyeztesse, a 
bérlemény pontos helyét, és kérjen látványtervet az elárusító 
helyre.  
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Strand területén popkor és vattacukor árusítás céljára terület bérbeadása 
 
Balassa Balázs polgármester: Bogdán József popcorn, vattacukor árusítással kapcsolatban 
mint minden évben, idén is adott be kérelmet. Javasolom, hogy 2014 évben is biztosítsunk 
területet, a bérleti díjat az éves inflációval növelt összegben határozzuk meg. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
10/2014. (I.23.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bogdán 
József részére a strand területén 2014 évre 4 m2 területet biztosít 
popcorn és vattacukor árusítás céljára. A bérleti díj összegét 
107.000 Ft-ban határozza meg.  
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Nyelvtanfolyam terembérleti díja 
 
Balassa Balázs polgármester: Mint arról képviselő társaim már értesültek a Básti Lajos 
Közösségi Házban Miklósi Orsolya a német nyelvtanfolyamot szervez, melyen a szigligeti 
lakosok ingyenesen vehettek részt. Az önkormányzat a termet ingyenesen biztosította. 
Meglepően nagy az érdeklődés, a tanfolyamon részt vevők elégedettek az oktatással. A 
nyelvoktató újabb tanfolyamot szeretne indítani, azonban úgy gondolom, hogy a terem 
használatáért már díjat is kellene kérni, mert azért költségeink is vannak, fűtés, világítás, víz- 
és csatornadíj, stb. 
 
Javasolom, hogy a Básti Lajos Közösségi Házban a terembérleti díjat nyelvoktatás céljára 
történő bérbevétel esetén 5 000 Ft/napban határozza meg a képviselő-testület. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
11/2014. (I.23.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Básti 
Lajos Közösségi Házban – nyelvtanfolyam esetében – a 
terembérleti díjat 5 000 Ft/napban állapítja meg. 
Megbízza a polgármestert, hogy a terem használatára vonatkozó 
megállapodást a nyelvoktatóval kösse meg.  
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 


