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Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Káli Magdolna képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
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. Napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek javaslata? Nincs. Aki el tudja fogadni, most szavazzon.
Köszönöm, egyhangúlag a testület megszavazta.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Bérlemények pályázati kiírása
2. Tájékoztató a 2016. évi fejlesztési elképzelésekről, a kiírásra kerülő pályázati
lehetőségekről

3. Vegyes ügyek
1. Bérlemények pályázati kiírása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Mindenki megkapta az anyagot. Három bérleményt írunk ki,
erről van testületi határozat, illetve a fűnyírásra vonatkozóan készítettük el a pályázati kiírást.
Strandi Saláta Büfé üzemeltetésére kiírt pályázat. Úgy gondolom, hogy azokat, amiket az
utolsó ülésén kért a képviselő-testület, azt belevettük. Ami az eddigi pályázatokban bent volt,
most is bent van, annyi változással, hogy a teraszok alapterülete változott, a ténylegesen
használt terület szerepel a pályázati kiírásban. A járdáig mértem ki a büfék előtti területet. Azt
mindenképpen beleírjuk a szerződésbe, hogy csak úgy helyezhet el egységeket, úgy rakhatja
ki a padokat, hogy a járdán történő közlekedést ne zavarja. Járda fölé ne lógjon be, se tető, se
ponyva, se napellenző. Ezzel a kiírással kapcsolatban valami kérdés?
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Az összes pályázatnak a beadási határideje 2016. február 04., a bontás félóránként változik,
elbírálás február 11-ig. A testületnek dönteni kell, és 19-ig értesítjük a pályázókat. Úgy
alakítottuk, hogy egy testületi ülésen az minden pályázatban döntést tudjunk hozni.
Szabó Tibor alpolgármester: Bérleti díjat minden év július 31-ig kell rendezni, ez azt jelenti,
hogy egy összegben. Nincs az, hogy két részletben fizet.
Balassa Balázs polgármester: Így van. Eddig két részlet volt, de úgy döntöttünk, ez nem az a
mérték, hogy szezon közben ezt ne tudja kigazdálkodni, kifizetni.
Szabó Tibor alpolgármester: A másik, nekem is feltűntek a négyzetméter nagyságok és a
Saláta Büfénél is durván 180 m2-ről beszélünk, meg a másiknál is, a négyzetméterek
hasonlóak, és hogy az egyik esetnél 1,5 millió Ft az induló ár, a másiknál meg azt hiszem 3,4
millió Ft.
Balassa Balázs polgármester: Igen, csak a kiszolgáló helyiség nem a duplája, hanem a 3szorosa. Míg az egyiknél 30,27 m2 addig a másiknál 105 m2. Tehát 3-szor akkora maga a
vendéglátó egység.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Most is ennyit fizetnek egyébként?
Balassa Balázs polgármester: Igen. Ez a minimum. Kiindulási alap a jelenlegi bérleti díj
nagysága. Betettük a felújítás a költségét, amit át kell vállalni.
A melegkonyhás egységnél ugyanez a helyzet, négyzetméterek változtak, a bérleti díj
kiindulási összege változik, illetve a beruházási költség.
Ivóka: Ez megint egy olyan egység, ahol változtatni nem szeretnék, ide csak azokat a
pontokat tudtuk betenni, amik a pályázat során is elvárások voltak. 1.200 ezer Ft/év, 6 millió
volt a bekerülési költség és így lett elosztva 5 évre. Értékhatáron felül van, rendelet nem tette
lehetővé, hogy ne pályáztassuk meg. Határidők ugyanazok. Itt próbáltunk törekedni arra, hogy
bent legyen, hogy a vár miliőjéhez, hangulatához megfelelő legyen a kínálat.
Fűnyírás: Ott tulajdonképpen ugyanazok a területek, ugyanazok a gyakoriságok vannak
frissítve, mint amiket most is a vállalkozó végez. A négy kiírással kapcsolatban van-e valami
kérdés, vélemény? Nincs.
Akkor aki, eltudja fogadni a négy pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeket,
határidőket, az kérem, most szavazzon. Köszönöm. A képviselő-testület egyhangúlag úgy
döntött, hogy kiírjuk ezeket a pályázatokat és megpályáztatjuk.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
1/2016. (I. 18.) Kt.
hatá ro zatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő strandi „Saláta Büfé”, a
„Strandi Büfék”, az „Ivóka” üzlethelyiségekre valamint a község
közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáira nyilvános
pályázatot ír ki, a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati kiírásnak
megfelelően.
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Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé
és a beérkezett pályázatokat – a bérlő illetve a vállalkozó
kiválasztása céljáról – terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Szeretném megkérdezni a képviselő-testületet, hogy elkészítsük-e a Pupos pincére
vonatkozóan az újabb pályázati kiírást? Azzal a feltétellel, hogy engedjük a büfé jellegű
működést is engedélyezünk. Valamint egész évben nyitva kell lennie. A borospincét csak
borkóstolókra használhatja, csak a másik épületnek lehet ez a funkciója. Azt esetleg
előírhatjuk, hogy kötelező, palackozott borok értékesítése legyen. Nagyjából ezek, amiket
gondoltam.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Lehet, hogy előtte meg kellene kérdezni a helyi borosokat.
Nehogy az legyen, hogy mi kötelezővé tesszük aztán a helyi borokat, ők meg ezt nem
szeretnék
Balassa Balázs polgármester: Csak Badacsonyi borvidékről származó borokat értékesíthet,
borkóstolókat ebből tarthat. Én úgy gondolom, hogy aki idejön, kereslet erre lesz.
Aki egyetért azzal, hogy ezt a pályázati kiírást elkészítsük és a következő testületi ülésen
behozzuk a testület elé, az kérem most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag elfogadva.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
2/2016. (I. 18.) Kt.
hatá ro zatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös
utcai parkban lévő üzlethelyiség és pince hasznosítására nyilvános
pályázatot ír ki.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati
kiírást terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

2. Tájékoztató a 2016. évi fejlesztési elképzelésekről, a kiírásra kerülő pályázati
lehetőségekről
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Meg kellene fogalmazni azokat a fejlesztéseket, amelyekkel a
költségvetésben számolni kell. Szeretném elmondani, hogy a Veszprém Megyei
Önkormányzat elkezdte kiírni a top pályázatokat. A Balatoni pályázatokról az utolsó
egyeztetés január 30-án lesz, utána látjuk, hogy milyen fejlesztési projektekbe tudunk mi
beszállni. Balatoni projektek nagy része irányított, inkább a vállalkozói szférát akarják
erősíteni.

3

Készítettünk egy anyagot, amit viszek minden hova, Projektötletek Szigliget címmel.
Nagyjából azokat az ötleteket tartalmazza, amiket megbeszéltünk. Van egy olyan, ami több
helyszínt érint és mégis összetartozik, de külön-külön ugyanúgy működhet. Ez a történelmi
tanösvény, amiben benne van a vár. Bent van a Csonkatorony környékének a régészeti
feltárása, a római kori épületek bemutatása, épületmaradványok, turisztikai látogatóközpont
létrehozása. Ami kisebb szelet, amerikai emlékműnél, a balatoni légi csatákról egy emlékhely,
a kikötő mellett a sajkás kikötő, parasztudvar, a majorban óriási lehetőségek rejlenek, ez teszi
ki a nagy részét ennek az anyagnak. További elképzelések, strandi szauna, helyi termékek
előállítása, gyümölcsfák ültetése, terméséből különböző lekvárok, egyebek készítése. Az Óvár
lábánál 3D-s filmek vetítésére alkalmas, humán fejlesztés, oktatás céljából, gyerekcsoportok,
iskolák jöhetnének ide. Rengeteg a humán pályázat, csak nincs pályázó. Bele tettük a hivatal a
felújítását, ha már a tervek megvannak hozzá. Beszéltünk a szabadtéri fitneszről,
íjászpályákról, kerékpárút a 71-estől a strandig. Az iskola tetőterét, amit már nagyon régóta
terveztünk. Ami ebben az anyagban van, az durván 1 milliárdos fejlesztési elképzelés. Ezt
azért viszem a Megyei Önkormányzathoz, - van ott egy pályázatkezelő csoport - hogy nézzék
meg hol lehet ezekre pályázni. Ebben például nincs bent a temető a járda és kerítés fejlesztése,
azt ígérték idén megint kiírják a konszolidációs pályázatot, akkor azt oda szeretnénk betenni.
A tűzoltószertárral kapcsolatban ígértem, hogy beszélek a polgárőrökkel, megvalósítható
abban a formában, egyet kértek, nézzük meg, hogy nem lehet-e máshova elhelyezni az
irodájukat, ezt majd megnézzük kialakítás szempontjából. Strand: Nem értettem egyet a
testület döntésével, elmondom, hogy miért, mit gondoljon végig a képviselő-testület. Volt egy
olyan döntés, hogy kérjek ajánlatot az öntözőrendszerre vonatkozóan. Egy oka volt, hogy én
ezt nem tettem meg, és azt is megmondom, hogy miért nem értek vele egyet. A strandnak az
egyik fele elkészült egy technika szerint, egy vállalkozó által, és egy vízkivételi rendszerrel.
Amennyiben valakit, egy másik céget bízunk meg a másik szakasszal, az erre a rendszerre fog
rácsatlakozni. Én tudom, milyen problémák lehetnek ebből, nem akarom felvállalni azt, hogy
azon veszekedjek két vállalkozóval, hogy melyiknek a szakasza a hibás akkor, amikor gond
van, kinek a rendszere miatt nem működik a másiknak a rendszere, kit kell kihívni amikor
meghibásodás van. Én azt mondom, inkább ne csináljunk semmit, vagy ha már elindultunk
egy vállalkozóval ővele csináltassuk meg az egészet. Nekem ez a véleményem és az a
kérésem, hogy ezt gondolja végig a testület.
Dr. Karasszon Diána: Végül is nekünk ez ellen nem volt kifogásunk, egy kivétellel.
Balassa Balázs polgármester: Ezt gondoljátok végig. Én nem szoktam felülbírálni a testület
véleményét, ezzel nagyon nem értek egyet és csak azért, mert tudom, hogy ez a
működtetésnél problémát fog okozni. Ahol a régi fű és a gyepszőnyeges füvesítés találkozik
ott végig egy gödör van. Azzal valamit kezdeni kell. Csak úgy szabad feltölteni és füvesíteni,
ha van öntözőrendszer. Viszont el kell döntenünk 3 kérdést. Most itt a Süllőfesztivál kapcsán
is probléma volt, a nyári rendezvények kapcsán is, bár most nem lesznek koncertek a strandon
így nincs jelentősége, hogy meg akarjuk-e hagyni a Simonék előtt a röplabdapályát. Van egy
része a strandnak, ahova a sport dolgokat orientáltuk, ezért én azt a részt megszűntetném és
befüvesíteném. Gyerekpancsolónál lévő két füves rész nagyon rossz állapotban van, oda
kellene az öntözés. Megint felmerül a kérdés, hogyha rendezvények lesznek, akkor hova
tegyük a sátrat, ha felújítjuk.
Dr. Karasszon Diána: És ha a gyerekpancsolónál plázs lenne?
Balassa Balázs polgármester: Gondolkodtam én is rajta. Elég sok embernek megkérdeztem
a véleményét. Nekik az volt az álláspontjuk, hogy mindenki mindenhol akar játszani. Balaton
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parton annyira nem jellemző, hogy homokos helyen van a napozóhely. Mennyire működne
szerintetek?
Szalainé Bárány Éva képviselő: Szerintem több Balaton parti strandon is van ilyen homokos
rész. Azon a részen eddig is kisgyerekes családok voltak.
Balassa Balázs polgármester: Egy dolog felmerült, mi van, ha keleti szél van és az összes
vendéglátó egységet megteríti homokkal.
Dr. Karasszon Diána: Ez egy logikus felvetés.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Az biztos, ha ott legyepszőnyegezzük, tényleg csak
strandnak fogjuk tudni használni. Ha más célunk is van vele, akkor nem lehet az egészet
begyepszőnyegezni.
Szabó Tibor alpolgármester: Akkor is gondban vagyunk, mert oda be kell menni autóval, ha
rendezvény van Süllőfesztivál vagy éppen csobbanáskor. Ha már eddig se sikerült jól a
gyepszőnyegezés, mert nem volt öntözőberendezés, akkor, ha most ki lesz építve pluszba,
minden évben újra kell csinálni? Arra nem lehet rámenni autókkal. Meg kellene próbálni,
hogy működik. Lehetne kitenni árnyékolókat.
Balassa Balázs polgármester: Megpróbálok olyan megoldást találni, hogy a lídós résszel
szemben, ahol voltak az árnyékolók, megmenthető a fű, ha oda az öntözőt megcsinálnánk, és
ahol úgyis tönkretették a pockok oda csinálnánk egy homokos részt a röplabda mellé.
Megnéznénk, hogyan fogadnák az emberek. Oda fel tudom állítani a csobbanáskor a sátrat.
Elveszítünk egy viszonylag nagyobb területet a pancsoló résznél, azáltal, hogy
bedróthálóztuk. Köves, nagyon nehezen kezelhető, veszélyes. Hogyha engednék, hogy oda a
nád vonalába húznánk egy kőgátat, arra egy napozó stéget, akkor nyernénk egy nagyobb
felületet.
Dr. Karasszon Diána: És hogy akadályozod meg, hogy onnan fejest ugorjanak?
Balassa Balázs polgármester: Nem tudsz vele mit csinálni.
Káli Magdolna képviselő: Attól, hogy újra ugyanaz a vállalkozó kapja meg ezt a füvesítést,
mi csak az árat sokalltuk, de hogyha olcsóbban nem lehet kihozni…
Balassa Balázs polgármester: Azt nem mondom, hogy nem lehet olcsóbban. Nekem az a
gondom, hogy valaki elkezdi, akkor ő vigye tovább. Tudom, hogy üzemeltetésnél ez nekem
gondot fog okozni.
Szabó Tibor alpolgármester: Ha a vállalkozó úgy alakította ki azt a szivattyúrendszert, hogy
a következő bővítést már nem bírja el, akkor ő is ki fogja cserélni nagyobb teljesítményűre.
Nekem az volt a gondom egyedül, hogy ez egy 5 millió Ft-os beruházás.
Balassa Balázs polgármester: Az első döntésünknél ott volt 3 ajánlat. Az a gondom, hogy
van egy rendszer, megvan a technikája, megvan a mechanizmusa, megvan, hogy hogyan építi
fel, megvan a gerinc és arra fog rácsatlakozni. Én nem akarom azt, hogy egymásra mutogatás
legyen, ha nem működik a rendszer, ha kiég a fű. Amikor meghibásodás van, kihívom mind a
két vállalkozót és azon fognak vitatkozni, hogy ki fogja megcsinálni. Ez a gondom ezzel
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nekem. Igazából, ha a képviselő-testület tudta volna akkor, hogy ezt bővíteni akarja, egyben
kellett volna az egészet megpályáztatni. Maradjunk abban, hogy január végén, február elején
lesz költségvetés tárgyalás, ezen gondolkodjatok.
A plázs részt meg a plusz napozó költségét kiszámítjuk, költségvetésbe beépítjük. Patak utca
és a Liget utca közötti vízelvezető árok lefedését szeretném betenni, ilyen kisebb költségnek,
az óvodában az aszfalt cseréjét viacolorra, tűzoltószertárnál a vizesblokk kialakítását, az útra a
KPM-nek a 20 millió Ft-ot átadni a Soponyai út aszfaltozásának a támogatására, majorban a
meglévő házak felújítási költségét, tervezési költséget, ha pályázat van azonnal neki tudjunk
állni. Várnak vannak kisebb fejlesztései, saját erőből megvalósítható munkái.
Szabó Tibor alpolgármester: Balázs, említetted a gyümölcsfák ültetését. Ez csak akkor lesz
esedékes, ha itt a pályázat …
Balassa Balázs polgármester: Én várnék vele olyan szempontból, mert akkor kiüresítjük a
pályázatot, ha ezek az elemek már nem lesznek benne. Ezt a Leaderhez adjuk be.
3. Vegyes ügyek
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Petőfi utca, telek értékesítés
Balassa Balázs polgármester: A rendezési tervet, amikor módosítottuk, akkor fenn a Petőfi
utcában volt egy útrész, amit kivonattunk, mert a tulajdonos szeretné megvenni. Hátul van
egy bejárója ők is gondozzák, teljesen független az úttól, de út területként van nyilvántartva.
Ott a testület döntött, hogy mivel mi azt nem tudjuk hasznosítani, kivesszük a közterületből,
ez meg is történt. Az a kérdés, hogy kívánjuk-e értékesíteni ezt a területet? Jelezték, hogy
szeretnék megvenni, és a képviselő-testület értékelje fel. Akkor megbízhatom az értékbecslőt?
Akkor aki az értékbecsléssel egyetért, kérem most szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag
elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
3/2016. (I. 18.) Kt.
hatá ro zatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő Szigliget 42 hrsz-u ingatlant
értékesítésre kijelöli.
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan forgalmi értékének
meghatározása céljából ingatlanforgalmi szakértőt bízzon meg.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Település Értéktár Bizottság
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Balassa Balázs polgármester: Nagyon sok településen van, ahol felmérik a település
értékeit, ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül csak az épített örökség vagy természeti, hanem pl.
ha van a településen egy kovácsmester, és ő olyan tárgyakat készít, amelyek egyediek, azt
felveszik a helyi értéktárba. Csak azok az értékek jelenhetnek meg a Megyei Értéktárban is,
amelyek a helyi értéktárban szerepelnek. Kívánunk-e ezzel foglalkozni, mert akkor létre kell
hozni egy Értéktárgy Bizottságot. Én azt javasolnám, hogy amennyiben ezzel kívánunk
foglalkozni, akkor megkeresném Vértesi Esztert, aki a bizottság munkáját szervezni tudná,
hogy elvállalja-e. Aki egyetért azzal, hogy a Település Értéktár Bizottságát elkezdjük
szervezni, elindítsuk ezt a folyamatot, az kérem most szavazzon. Köszönöm, a testület
egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
4/2016. (I. 18.) Kt.
hatá ro zatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi
szándékát, hogy helyi értéktár bizottságot hoz létre.
Megbízza a polgármestert, hogy a bizottság létrehozására
vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Főtér névadó
Balassa Balázs polgármester: Volt egy döntésünk, amikor Pap Vera meghalt, hogy
domborművet fogunk itt a Főtéren elhelyezni, meg a teret róla nevezzük el. Születésnapja
most lesz, ezt a döntésnek megfelelően megtartanánk. Domborművet Béres János készíti,
munkadíjat nem kér. 300.000 Ft az anyag, a márványlap meg a bronzöntés. A hivatal épületére
lenne elhelyezve. Még ne döntsünk pénzről, majd akkor, amikor tudjuk, ki mennyit vállal
ebből. Január 30-án lesz ez az ünnepség.
Szabó Tibor alpolgármester: Mindennel egyetértek, eggyel nem, hogy ne a hivatal épületére
tegyük. Inkább egy sziklatömb, itt van ez a háromszög.
Balassa Balázs polgármester: Én mindenképpen azt javaslom a képviselő-testület számára,
hogy ezt a háromszöget, a Főteret vagy pályázatra írjuk, ki vagy terveztessük meg. Sokkal
egyszerűbb, hogy most feltesszük a falra, aztán innen egyszerűbb, ha egy méltóbb helyre
akarjuk tenni. Január 30. 16.30 órai kezdettel. Elkészültek a meghívók, megszerveztük.
Iskolai támogatás
Szalainé Bárány Éva képviselő: Nyert az iskola a pályázaton, 4 db interaktív táblát,
projektorral. Nagyon szeretik a gyerekek, nagyon érdekes órákat lehet vele tartani. Egy
probléma van vele, egyelőre a páncélszekrényben tárolják a projektorokat. Benkő Katalin
igazgató a pedagógusokkal továbbgondolták a dolgokat, hogy az iskolában a tanári asztalok is
katasztrofális állapotban vannak, régi darabok. A projektorok tárolását meg lehetne úgy
oldani, hogy a tanári asztalok mindegyiknél lenne egy szekrényke, amibe ezt be lehet zárni és
ott lenne a teremben, biztonságosan el lenne zárva, plusz lenne hozzá egy asztal amire rá tudja
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tenni, rendeltetésszerűen tudja használni. Négy asztalról van szó, kaphatna-e az iskola. Kért rá
egyedi árajánlatot.
Balassa Balázs polgármester: Ha ez az ár, amit kaptam él még, bruttó 55.990 Ft+szállítási
díj 5.990 Ft, akkor 62.000 Ft/db, 248.000 Ft lenne a teljes költség.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Megfinanszírozzuk-e az iskolának?
Balassa Balázs polgármester: Várom a testület véleményét.
Szabó Tibor alpolgármester: KLIK nem akar bevállalni valamit?
Szalainé Bárány Éva képviselő: KLIK-nek fenntartási kötelezettség van. Fejlesztésre nincs
kötelezettsége.
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy beépítjük a költségvetésbe ezt az
összeget, az kérem most szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
5/2016. (I. 18.) Kt.
hatá ro zatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános
iskola részére 4 db tanári asztalt vásárol, melynek költségét 250.000 Ft-ot - a 2016 évi költségvetésbe építi be.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a 4 db tanári asztal
vásárlását a 2016 évi költségvetési javaslatba építse be.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Lutár Mária jegyző
BAHART matrica
Balassa Balázs polgármester: BAHART közgyűlésen jelezték, hogy van a Szigliget hajó
oldalán lévő Szigliget matrica megkopott, cserélni kellene. Nyilatkozni kellene a testületnek,
továbbra is kéri, hogy a matrica a Szigliget hatón legyen. A matricát cserélni kell, láttam
milyen állapotban van, jelentős a csere költsége. Igazából az a lényeg, hogy a tulajdonos
szeretné az összes hajójának a felületét meghirdetni. A település ellenszolgáltatást fog kapni,
ha lemondunk a matricáról. Az a javaslatom, hogy a testület ne kérje a matricát. Aki ezzel
egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. Köszönöm.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
6/2016. (I. 18.) Kt.
hatá ro zatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BAHART
tulajdonában álló Szigliget hajón lévő matrica cseréjét nem kéri.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület
döntéséről a hajó tulajdonosát tájékoztassa.

8

Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 13.00 órakor bezárta.
Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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