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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 12-én 11.30 
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 

Szalainé Bárány Éva képviselő 
Dr. Karasszon Diana képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Iskolaigazgatói pályázat véleményezése 
2. Zöldterület-gondozásra vonatkozó pályázat elkészítése 
3. Strandi fagylaltozó egységre vonatkozó pályázat 
4. Vegyes ügyek 

 
1. Iskolaigazgatói pályázat véleményezése 
 
Balassa Balázs polgármester: A Klebelsberg Intézmény folyamatosan pályáztatja a szigligeti 
iskola igazgatói állást. Most érkezett egy pályázat, időközben beszéltem a jelentkezővel is. 
Rajtunk kívül Balatonfenyvesen pályázott. Nekünk véleményezni kell, a döntést az 
intézményfenntartó központ hozza majd. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A tantestület és a szülői munkaközösség elutasította a 
jelentkező személyét, hoztam erről egy állásfoglalást is. Maga a pályázat nem sok 
konkrétumot tartalmaz, így nem szavaznánk neki ismeretlenül bizalmat. 
 
Balassa Balázs polgármester: Az iskola témájához annyit, hogy írtam egy levelet 
Balatonedericsre, hogy gondolják át az iskolájuk társulását a vonyarcvashegyivel, annak 
érdekében, hogy áthozzák Szigligetre a gyermekeket, illetve létrehozzunk egy társulást.  
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Dr. Karasszon Diana képviselő: Véleményem szerint ebbe az iskolába egy matematika vagy 
nyelv-szakos igazgató kellene, a szemléletmód miatt, nem egy ének tanár. 
 
Káli Magdolna képviselő: Ha lehetséges, és olyan döntés születik, jó, ha a jelenlegi igazgató, 
Balassáné Molnár Edit marad, mert ő valamit tett le az asztalra, a szülők is tisztelik és a 
gyermekek és szeretik. Én a szülői munkaközösség és a tantestület véleményére támaszkodok. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Balassáné Molnár Editet nagyon szeretik a gyermekek és a 
tanárok. Ezt akartam kérdezni, hogy ha azt mondjuk a pályázatra, hogy nem, ő maradhatna-e? 
Én támogatom a maradását. A pályázattal kapcsolatban pedig én is támaszkodnék a szülők és 
a tanárok véleményére. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztéssel ellentétben Bognár 
Irén szigligeti általános iskolai igazgatóvá történő kinevezését nem támogatja, kérem, most 
szavazzon. Köszönöm, egyhangú határozat alapján nem támogatjuk. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
1/2015. (I. 12.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskola intézményvezetői munkakörére 
benyújtott pályázat, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség 
véleményének ismeretében nem támogatja Bogdán Irén 
intézményvezetővé történő kinevezését. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületét értesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. Zöldterület-gondozásra vonatkozó pályázat elkészítése 
 
Balassa Balázs polgármester: Minden tudjuk, hogy 12 éve Pupos Ferenc végzi a fűnyírást a 
faluban. Én meg vagyok elégedve a munkájával, de a szerződés lejárta miatt pályáztatni kell. 
A zöldterület gondozást egy évre pályáztatnánk meg. Az új pályázat szinte ugyanazokat a 
feltételeket, területeket tartalmazza mind a legutolsó. Van-e valami kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy nem rövid-e az egy hetes 
leadási határidő? Nem lehetne inkább két hét? 
 
Balassa Balázs polgármester: Legyen két hét, 27-e. Elbírásról pedig február 9-ig a pályázók 
értesítést kapnak. Javasolom, hogy a pályázat beadási határideje módosuljon január 27-én 12 
órára, illetve a bontási idő január 27-én 14 órára, az elbírálás határideje pedig február 9. Aki a 
módosításokkal el tudja fogadni a pályázatot, most szavazzon! Köszönöm a testület 
egyhangúlag elfogadta. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
2/2015. (I. 12.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget község 
parkjainak, zöldterületeinek fűnyírási és kaszálási munkáinak 
elvégzésére 2015. évre – a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati kiírás 
szerint – pályázatot ír ki. 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé és a 
beérkezett ajánlatokat – a vállalkozó kiválasztása céljáról – terjessze a 
Képviselő-testület elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  
 

 
3. Strandi fagylaltozó egységre vonatkozó pályázat 
 
Balassa Balázs polgármester: Leírtuk a pályázatban az adott feltételeket. Úgy gondolom, 
hogy alacsonyabb bérleti díj nem indokolt, és benne van, hogy nem vagyunk kötelesek 
győztest hirdetni. Nem licitjellegű, minden pályázó megajánlhatja a számára kitermelhető 
bérleti díjat. Jobb, ha nem licitálunk, mert félő, hogy eljutunk egy olyan bérleti díjhoz, mely 
már kitermelhetetlen és a bérleti díjat nem tudjuk beszedni. Ennek is január 27. lesz a 
határideje. Aki egyetért a pályázati kiírással, kérem, most szavazzon! Köszönöm, egyhangú 
döntés. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
3/2015. (I. 12.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő strandi fagylaltozó 
hasznosítására nyilvános pályázatot ír ki, a jegyzőkönyvhöz 
csatolt pályázati kiírásnak megfelelően. 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé 
és a beérkezett pályázatokat – a bérlő kiválasztása céljáról – 
terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  

 
4. Vegyes ügyek 
 
Balassa Balázs polgármester: Pupos Kálmán Eötvös utcai bérleményének a szerződése lejár, 
ezzel kapcsolatban szeretném a testület állásfoglalását kérni. Van benne egy olyan kitétel, 
hogy ha a bérlő a jogviszony lejárta előtt 90 nappal jelzi a hosszabbítási szándékát, 
megköthető az új szerződés. Ez a határidő lejárt, nem kaptunk jelzést. Mi a véleményetek a 
bérlemény működtetéséről? 
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Szabó Tibor alpolgármester: Én beszéltem Pupos Kálmánnal, azt mondta, nem akar vele 
foglalkozni egyéb okok miatt. Az is igaz, hogy nem nagyon működik az egység. 
 
Balassa Balázs polgármester: Nekem van egy elképzelésem, a testületnek el kell dönteni, 
hogy szeretnénk-e létrehozni egy önkormányzati működtetésű „Szigligeti borok házát” 
állandó személyzettel? 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Lenne más jelentkező az üzemeltetésre? 
 
Balassa Balázs polgármester: Egyelőre nem keresett meg senki, csak azért mondtam, hogy 
gondolkodjunk el rajta. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Az épület is beletartozik a bérleménybe, vagy csak a pince? 
 
Balassa Balázs polgármester: Mindkettő beletartozik. Mivel frekventált helyen van, érdemes 
lenne vele foglalkozni. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Szerintem termelői piacot kellene ott létrehozni. Sokaknak 
van a faluban valami terménye, ezt minden héten el tudná adni. Ez sok faluban jól működik. 
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor vizsgáljuk meg ennek a jogi hátterét, és a következő 
testületi ülésen térjünk rá vissza. Most nem szavazunk, csak tájékoztattam a testületet.  
 
Van két bérlemény, amelyeknek szintén lejárt a bérleti szerződése. Ezek olyan bérlemények, 
hogy a terület a miénk, a fölötte levő épület viszont nem, így ezeket nem tudjuk bérbe adni. 
Mindkettő strandi egység. Az egyik a bejárat melletti butik, a másik Dulin Zsolt kölcsönzője. 
Szóban mindkettejük jelezte a hosszabbítási szándékot. Az elsőnél 294 ezer forint lenne a 
terület bérlése. Szerintem ezen nem kellene emelni, maximum az inflációval növelve. A Dulin 
Zsolt-féle bérlemény pedig 505.200 forint. Szerintem ezt is csak az infláció mértékében 
emeljük. Amennyiben a hivatalos kérelem beérkezik, kérlek benneteket, hogy amennyiben 
más vélemény nincsen ezekkel a paraméterekkel a 4 éves szerződést megköthessem. Aki ezzel 
egyetért, kérem, szavazzon. Köszönöm a testület egyhangúlag megszavazta a két bérleményre 
vonatkozó kérések támogatását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
4/2015. (I. 12.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a strandi területbérleti 
szerződéseket a felépítmény tulajdonosokkal kösse meg.  
A képviselő-testület a bérleti díjakat a 2014. évi infláció 
mértékével emeli. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Régóta beszéltünk róla, hogy elkészítünk egy DVD-t, 
Szigligetről. Ennek az anyaga elkészült, egy 15 perces kisfilm formájában. Mielőtt 
hangalámondás és egyéb munkák miatti költségek keletkeznének, gondoljuk át. Ha 100 
darabot rendelnénk, akkor egy darab durván 800 forintba kerülne. Tehát 1000 forintért lehetne 
értékesíteni. Kérlek, nézzétek meg a filmet, és utána beszéljünk róla. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Nyelvtanilag szívesen átnézem a narrátor szövegét, mert 
abban látok hibákat. 
 
Balassa Balázs polgármester: Felkérem a képviselő társamat, hogy tegyen javaslatot a film 
alatt hallható szöveg módosítására vonatkozóan. 
 
Több napirendi pont nem lévén a nyilvános testületi ülést a polgármester 12.20 órakor 
bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
  polgármester                  jegyző 
 
 
 
 


