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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. március 30-án 11.30 
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 

Dr. Karasszon Diana képviselő 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 Kertész Mártonné szociális ügyintéző 
 
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. Szigliget Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója 
2. A korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtás engedélyezéséről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása 
3. Vegyes ügyek 

 
 
1. Szigliget Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója 
 (A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült a község 
bűnmegelőzési koncepciója. A képviselőknek lehetősége volt a koncepció 
áttanulmányozására, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, feltenném 
szavazásra. Aki el tudja fogadni Szigliget Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági Koncepcióját, kérem, szavazzon. A testület egyhangúlag elfogadta, köszönöm. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
31/2015. (III. 30.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyvhöz csatolt Szigliget Község Önkormányzatának 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját 2014 – 2018 
évekre elfogadja. 
 

2. A korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtás engedélyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A rendelet tervezetet a képviselők kézhez kapták. Az elmúlt 
évben elkészült a község forgalomszabályozási terve, melynek megfelelően kihelyeztük a 
biztonságos közlekedés érdekében szükséges közlekedési táblákat. A javaslatnak megfelelően 
elhelyeztük a súlykorlátozó táblákat is, mellyel azt szeretnénk elérni, hogy az utak burkolata 
ne sérüljön meg. Ezekbe az utcákba a rendelet tervezetben szabályozottak szerint, díjfizetés 
ellenében, engedéllyel be lehet hajtani, a befizetett díjat a község útjainak javítására 
fordítanák. A díjmegállapításra vonatkozóan még további egyeztetések szükségesek, ezért 
javasolom, hogy a rendelet tervezet tárgyalását vegye le napirendről a képviselő-testület. Aki 
a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. A testület egyhangúlag elfogadta, köszönöm. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
32/2015. (III. 30.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A 
korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtás engedélyezéséről 
szóló önkormányzati rendelet tervezet tárgyalását leveszi a 
napirendről.   

 
3. Vegyes ügyek 
 
Eötvös utcai pince bérleti ügye 
  
Balassa Balázs polgármester: Az Eötvös utcában lévő pince és épület bérleti szerződése az 
év folyamán lejár. A bérlő a bérelt helyiségekből kiköltözött. Kérésemre maradtak azonban 
ott olyan bútorok (pult, székek, padok, asztalok) melyet az önkormányzat vagy az új bérlő 
használni tud. Az önkormányzat ezt 500 ezer forintért most meg tudná vásárolni. Mi a 
képviselők véleménye ezzel kapcsolatban? 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Jó lenne a községnek egy olyan helyiség, ahol a vendégeket 
le lehet ültetni, meg lehet kínálni. Amennyiben ezek a bútorok jó minőségűek, akkor 
javasolja, hogy vegyék meg, mert jól tudná az önkormányzat is hasznosítani.  
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Káli Magdolna képviselő: Ha jó állapotban vannak a bútorok, akkor egyetért azzal, hogy 
vásárolják meg. 
 
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben az önkormányzat üzemelteti tovább az 
üzlethelyiséget és a pincét nagy hasznát vennék ezeknek a bútoroknak. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület 500 ezer forintért vásárolja meg Pupos Kálmántól a jegyzőkönyvhöz csatolt 
lista szerinti bútorokat. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. A testület egyhangúlag 
elfogadta, köszönöm. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
33/2015. (III. 30.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös 
utcai pincében és üzlethelyiségben lévő, a jegyzőkönyvhöz 
csatolt listán felsorolt bútorokat 500.000 Ft-ért megvásárolja 
Pupos Kálmán szigligeti lakostól. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Balssa Balázs polgármester 

 
Bódi Mária Magdolna emléktábla elhelyezése 
 
Balassa Balázs polgármester: Mindannyiunk előtt ismert Bódi Mária Magdolna 
élettörténete, aki Szigliget községben született. Halálának 70. évfordulója lesz ebben az 
évben. Minden évben tartanak megemlékezést Litéren, most egy kerékpártúrát is terveznek a 
szervezők. Az egyeztetések során merült fel, hogy születési helyén támogatná-e az 
önkormányzat egy emléktábla elhelyezését a templomnál. Készült terv az emléktáblára, 
melynek a költsége 130 ezer forint. 
 
Javasolom, hogy a község állítson emléktáblát Bódi Mária Magdolna emlékére. A táblát a 
templom udvarán helyeznénk el, költsége 130 ezer Ft, melyet az általános tartalék terhére 
biztosít a képviselő-testület. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Egyhangú igen, köszönöm. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
34/2015. (III. 30.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
         

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bódi 
Mária Magdolna emlékére emléktáblát állít, melyet az 
egyházközséggel egyeztetve a templom falán helyeznek el. 
A képviselő-testület az emléktábla készítésének költségeire 
130.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
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Megbízza a polgármestert, hogy az emléktábla elkészíttetéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2015. május 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Farkas villa bérleti szerződés módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Farkas villa bérlője, a C.S. Film Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, 
hogy a bérleti díj fizetés határidejét, mely jelenleg május 31. egy későbbi időpontban, 
szeptember 30. napjában határozza meg. Kérelmét azzal indokolta, hogy a villa állaga az 
elmúlt évekhez hasonlóan az idei télen is jelentősen leromlott, több helyen beázik, mely 
azonnali javítást igényel. Az ősz folyamán teljes körű fűtés rekonstrukciót végeztek az egész 
éves nyitva tartás érdekében. Az üzemeltetésből keletkező bevételek még nem tették lehetővé 
ezek finanszírozását, ezért nagy segítség lenne, ha a bérleti díj befizetésének határidejét 
szeptember 30. napjában határozná meg a képviselő-testület.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: A házon szezon elején kell elvégezni a karbantartási 
munkákat, a szezonkezdés előtt jelentős költségek vannak, ezért egyetért azzal, hogy a bérleti 
díj befizetésének határidejét egy későbbi időpontban határozzák meg. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a bérleti díj fizetésének határidejét minden 
év szeptember 30. napjában határozza meg a képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon. Egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
35/2015. (III. 30.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a C.S. 
Film Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal a Farkas villa bérbeadására kötött bérleti szerződés 
4. pontjában meghatározott bérleti díj fizetési határidőt minden 
év szeptember 30. napjában határozza meg. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
szerződés módosítás elkészíttetéséről gondoskodjon és 
felhatalmazza a szerződés módosítás aláírására.  
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Automata öntözőberendezésre árajánlat a strand területére 
 
Balassa Balázs polgármester: Már tájékoztattam a képviselő-testületet arról, hogy a 
rendkívül csapadékos időjárás és Süllőfesztivál ideje alatti rendkívüli igénybevétel miatt a 
strand egy részét újra kell füvesíteni. A partmentén gyeptéglával, a többi részen 
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hagyományosan fűmaggal pótolnánk a kipusztult füvet és egyidejűleg automata 
öntözőberendezést is elhelyeznének. Gönye László 5.142.240 Ft + Áfa, Mercan Vízkezelés 
Szolgáltató Kft 4.709.0980 Ft + Áfa, FlorAqua  Gartenservice 11.547 EU (310 Ft-on történő 
átváltással számolva: 3.579.570 Ft) összegre adott ajánlatot.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Az árban legkedvezőbb ajánlatot fogadja el a testület.  
 
Káli Magdolna képviselő: A legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót kell megbízni a 
munkával. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a strand automata öntözőrendszer 
kiépítésével FlorAqua  Gartenservice-t bízza meg a képviselő-testület az árajánlat szerinti 
6.192 EU anyagköltség és 5.355 EU munkadíj, összesen 11.547 EU összegért, mely az 
anyagköltséget és a telepítés munkadíját tartalmazza Aki egyetért a javaslattal kérem, 
szavazzon.  Egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
36/2015. (III. 30.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a a strand 
automata öntözőberendezésének kiépítésével a FlorAqua  
Gartenservice-t bízza meg az árajánlatnak megfelelő 6.192 EU 
anyagköltség és 5.355 EU munkadíj összegért.  
A pénzügyi forrást a 2015 évi költségvetésben strandi beruházás 
céljára tervezett előirányzat terhére biztosítja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja 
alá. 
Határidő: 2015. április 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő felvetette, vizsgálják meg helyi termelői piac létesítésére 
alkalmas hely kialakítását. A képviselő-testület úgy döntött egyelőre ezt a kérdést nem veszi 
napirendre.  
 
Strand területén limonádé pult céljára terület bérbeadása 
 
Balassa Balázs polgármester: A kérelmező Balassa Ákos az unokaöcsém, így érintett 
vagyok a döntéshozatalban, ezért kérem, hogy a képviselő-testület zárjon ki a 
döntéshozatalból. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolom, hogy Balassa Balázs polgármestert érintettség 
miatt zárjuk ki a döntéshozatalból. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
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37/2015. (III.30.) Kt.  
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Balassa Balázs polgármestert személyes 
érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez 
kapcsolódóan a szavazásból kizárja. 

 
Balassa Balázs polgármester: Balassa Ákos egyéni vállalkozó részére 2014 évre 5 m2 
nagyságú területet biztosított limonádé árusítás céljára. A vállalkozó továbbra is szeretne 
limonádét, házi szörpöket és alkoholos italokat árusítani, illetve ülőhelyeket kialakítani a 
kérelméhez csatolt vázrajznak megfelelően. 10 m2 nagyságú területre szeretne bérleti jogot. 
Kéri, hogy a bérleti jogviszonyt ne évenként keljen felülvizsgálni, hanem az idei évben 4 évre 
kapja meg a lehetőséget. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én egyetértek, hogy 4 éves időszakra kössük meg a bérleti 
szerződést. A bérelt terület bérleti díjára 150.000 Ft/év összeget gondoltam. A bérleti díj 
inflációkövető legyen.  
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a strand területén 10 m2 nagyságú területet 
adjon bérbe a képviselő-testület Balassa Ákos vállalkozónak limonádé, házi szörpök és 
alkoholos italok árusítása céljára 4 éves időtartamra és járuljon hozzá a kérelemhez csatolt 
vázrajnak megfelelő ülőhelyeket kialakításához. A bérelt terület bérleti díját pedig 150.000 
Ft/év összegben határozza meg a testület. A bérleti díj inflációkövető legyen. 
Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon. 4 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
38/2015. (III.30.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén 10 m2 nagyságú területet biztosít limonádé, házi 
szörpök és alkoholos italok árusítása céljára Balassa Ákos 
vállalkozó részére 4 éves időtartamra. Hozzájárul, hogy a 
kérelemhez csatolt vázrajnak megfelelő ülőhelyeket alakítson ki.  
A bérelt terület bérleti díja 150.000 Ft/év. A bérleti díj 
inflációkövető. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá. 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Strand területén légvár céljára terület bérbeadása 
 
Balassa Balázs polgármester: Hardi Roland légvár üzemeltetés céljára kér területet 5 éves 
időtartamra. A család évek óta bérel területet a strandon. Javasolom, hogy 4 évre biztosítsunk 
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40 m2 nagyságú területet, a bérleti díjat 200.000 Ft/év összegben határozza meg a testület. A 
bérleti díj inflációkövető legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangúlag döntöttünk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
39/2015. (III.30.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén 40 m2 nagyságú területet biztosít légvár céljára Hardi 
Roland vállalkozó részére 4 éves időtartamra. 
A bérelt terület bérleti díja 200.000 Ft/év. A bérleti díj 
inflációkövető. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá. 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést a polgármester 12.50 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
  polgármester                  jegyző 
 
 
 


