
Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án 12.00 
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Dr. Karasszon Diana képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 
 Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 dr. Takács Nóra aljegyző 
 Szalay István műszaki ügyintéző 
 Sipos Noémi jegyzőkönyvvezető 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, aljegyzőnőt, 
műszakis kollégát. 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. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – pályázati önrész 

meghatározása 
 

Vegyes ügyek 
 
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – pályázati önrész 
meghatározása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Évek óta téma az önkormányzati épület felújítása, de eddig 
nem volt, olyan pályázati lehetőség, illetve forrás, ami megteremtette volna a fejlesztés anyagi 
hátterét. Az engedélyeztetési eljárás elkezdődött. Építési engedély várhatóan csak szeptember 
végére kell. Már előzetesen kapott tájékoztatást a testület a beruházásról. Most a 
költségvetésről és az önrész mértékéről kell dönteni a pontos számok ismeretében. A 
beruházás összköltsége 37.724.697,-Ft, ebből az önkormányzat a bruttó 30.000.000,- Ft 
támogatási összeghez az önerőt biztosítja, ami bruttó 7.724.697,- Ft. A beruházás eredménye 
egy kispolgári stílusú ház kialakítása. A határozati javaslatot a költségekkel és az önrésszel 
mindenki magkapta. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, észrevételeiket. 

 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Mikor derül ki, hogy nyert-e a pályázat?  
 
 



Balassa Balázs polgármester: Véleményem szerint szeptember elején.  
 
Kérdezi a képviselőket van-e további kérdés, észrevétel, javaslat.  
 
Amennyiben nincs, javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület. 5 igen 
szavazattal a javaslatot elfogadta a testület. 
 
67/2015. (VI.8.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a 
2015.évi központi költségvetésről szóló 2014.évi C. törvény 3. melléklet 
II.4.ponta a), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” az önkormányzat pályázatot 
nyújtson be az alábbi tartalommal:  
 

A megvalósítandó pályázati alcél a pályázati felhívás alapján:  
ad.) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 
 

A beruházással érintett épület pontos címe: 8264 Szigliget, Kossuth utca 
54. hrsz: 178 
 

A beruházás tervezett összköltsége: bruttó: 37.724.697,- Ft 
 
A pályázati kiírásban meghatározott minimálisan biztosítandó bruttó saját 
erő mértéke az önkormányzat adóerő képessége, és a maximálisan 
igényelhető támogatás alapján: 7.724.697,- Ft. 
 

Az önkormányzat a bruttó 30.000.000,- Ft támogatási összeghez az 
önerőt, a bruttó 7.724.697,- Ft-ot biztosítja.  
 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati 
adatlapot nyújtsa be. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 

 

Vegyes ügyek: 

Domonkos Zoltán kérelme 

Balassa Balázs polgármester: Domonkos Zoltánék kérelmet adtak be. A szigligeti strandon 
kürtős kalácsot árulnak. A bérleti jogot szeretnék a tulajdonukban lévő Pro-Di-Ge Kft. nevére 
átíratni, ugyanazokkal a feltételekkel.  

Kérdezi a képviselőket egyetértenek-e a névváltozással.  

 

 



A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

68/2015. (VI. 8.) Kt. 

h a t á r o z a t 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Szigliget Község Önkormányzata és Domonkos Zoltán vállalkozó között 
2013. július 11-én létrejött bérleti szerződés akként módosuljon, hogy a 
Bérlő személye Pro-Di-Ge Kft. Balatonederics, Petőfi u. 11. 
 

 A bérleti szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.  
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szerződésmódosítást írja alá. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

Veszeli Jánosné kérelme 

Balassa Balázs polgármester: Veszeli Jánosnétól érkezett kérelem csillámtetoválás, arcfestés 
és testfestésre a strandon. 2 m2 területre lenne szükségük, 60.000,- Ft-ot ajánlottak fel 2 
hónapra.  

Kérdezi a képviselőket egyetértenek-e, hogy bérleti szerződést kössünk Veszeli Jánosnéval.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 
69/2015. (VI. 08.) Kt. számú 
 

H a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén Veszeli Jánosné részére 2015. július 1-től 2015. 
augusztus 31-ig csillámtetoválás, arcfestés, testfestés céljára 2 
m2 területet biztosít. A bérleti díj összegét 60.000 Ft összegben 
határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

 

 



Mile Pál kérelme 

Balassa Balázs polgármester: Mile Pálnak június végén lejár a bérleti szerződése a Szigliget, 
Kisfaludy u. 27. szám alatti szolgálati lakásra. Beadott egy kérelmet, hogy szeretné a lakás 
bérleti jogviszonyának meghosszabbítását. Sajnos van köztartozása.  

Szabó Tibor alpolgármester: Csak akkor tudja támogatni a bérleti jogviszony 
meghosszabbítását, ha kiegyenlíti a tartozását. 

Balassa Balázs polgármester: Egyetért a képviselőtársával. Javasolja, hogy a jelenlegi 
bérleti díjért, egy évre 2016. június 30-ig hosszabbítsa meg a testület a bérleti jogviszonyt, 
mely csak abban az esetben köthető meg, ha a bérlő a köztartozását kiegyenlíti. Amennyiben 
nincs több hozzászólás javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

70/2015. (VI.08.) Kt. számú   

h a t á r o z a t 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisfaludy u. 27. 
szám alatti lakásra Mile Pállal kötött bérleti szerződés határidejét 2016. 
június 30-ig azzal a feltétellel hosszabbítja meg, ha fennálló lakbér és 
vízdíj tartozásait 2015. június 30. napjáig rendezi.  
 

A bérleti jog megszűnik amennyiben Mile Pál közalkalmazotti 
jogviszonya a Szigligeti Általános Iskolában megszűnik. 
 

 Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá. 
 

 Határidő: 2015. június 30. 
 Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.35 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs      Lutár Mária 
  polgármester                       jegyző 

 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős a képviselő-testületi ülésen jelenlévő aljegyző: 
 
 
 

dr. Takács Nóra 
aljegyző 


