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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 11-én 11.30 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 

Balassa Balázs polgármester 
Szalainé Bárány Éva képviselő 
Szabó Tibor alpolgármester 
Káli Magdolna képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette: 

Dr. Karasszon Diána képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Lutár Mária jegyző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó szerinti 
napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület. Van-e valakinek javaslata, kérdése? Nincs. 
Aki el tudja fogadni a napirendi javaslatot, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 4 igen 
szavazat. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Települési zöldterületek kialakításának, 
rehabilitációjának támogatása” című pályázatra pályázat benyújtása 
 
 
1. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Települési zöldterületek kialakításának, 
rehabilitációjának támogatása” című pályázatra pályázat benyújtása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Erről a pályázatról már többször tárgyalt a képviselő-testület, 
döntött arról, hogy a kikötő mellett zöldterület fejlesztésére nyújt be pályázatot, melyhez 5 
millió forint saját forrást biztosít. A döntést követően a pályázati anyag benyújtásához 
árajánlatokat kértem, mely alapján a tervezett fejlesztés költsége 14.086.977 Ft, melynek 50 
%-át kell saját forrásként biztosítani az önkormányzatnak. A kérdés az, hogy az előzetes 
költségeket meghaladó költséggel is vállalja-e az önkormányzat ennek a beruházásnak a 
megvalósítását. A saját forrás összege ebben az esetben 7.043.489 Ft. A költségvetésben a 
forrás meg van erre. 
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Káli Magdolna képviselő: Mindenképpen nyújtson be az önkormányzat pályázatot, mert a 
kikötő és környéke idegenforgalmi szempontból nagyon fontos része a településnek, a 
tervezett futópálya pedig még különlegességnek számít a Balaton-parti településeken is. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A kikötő a település egyik kapuja, nem mindegy, hogy 
milyen kép fogadja az érkezőket. A strand mellett egy közösségi tér lehet a nyaraló 
tulajdonosoknak és a helyi lakosoknak is, ahol hűvösebb időben, a reggeli és esti órákban a 
sportolás mellett alkalom nyílik az egymással való találkozásra is. A megemelkedett 
költséggel is nyújtsuk be a pályázatot. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Az elgondolást jónak tartom, ezért javasolom, hogy nyújtsuk 
be a pályázatot. A település egy rendezett közterülettel lesz gazdagabb, a költségeket a 
költségvetésből ki tudjuk gazdálkodni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács „Települési 
zöldterületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása” címen kiírt pályázatra a Szigliget 
891/5 hrsz-u ingatlanon tervezett park kialakítására pályázatot nyújtson be az önkormányzat 
14.086.977 Ft összegre, melynek 50 %-át, 7.043.489 Ft-ot az Önkormányzat 2017 évi 
költségvetésében biztosítson a képviselő-testület. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 
Egyhangú igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
1/2017. (I.11.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton 
Fejlesztési Tanács „Települési zöldterületek kialakításának, 
rehabilitációjának támogatása” címen kiírt pályázatra a Szigliget 
891/5 hrsz-u ingatlanon tervezett park kialakítására pályázatot 
nyújt be.  
A tervezett beruházás költsége 14.086.977 Ft, melynek 50 %-át, 
7.043.489 Ft-ot saját forrásként biztosítja az Önkormányzat 
2017 évi költségvetésében. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2017. január 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Vegyes ügyek 
 
Balassa Balázs polgármester: Talán már mindenki hallott arról, hogy a posta tetőterében 
csőtörés volt és az alsó szint elázott, jelenleg használhatatlan. Megkeresték az 
önkormányzatot, hogy átmenetileg tudna-e helyet biztosítani, hogy a helyreállítás ideje alatt is 
zavartalan legyen a postaszolgáltatás. A Básti Lajos Közösségi Házban tudunk helyet 
biztosítani, ami meg is felel erre a célra. Javasolom, hogy február végéig adjuk a posta 
használatába egy helyiséget, melyért használati díjat ne kérjen a testület. Aki a javaslattal 
egyetért, kérem szavazzon.  
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
2/2017. (I.11.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére posta 
elhelyezése, postai szolgáltatás nyújtása céljából a Básti Lajos 
Közösségi Házban helyiséget biztosít 2017. február 28-ig.  
A Képviselő-testület az ingatlan használatáért használati díjat 
nem kér.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba adási 
szerződést aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.00 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 
 


