
 1

Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 24-én 11.30 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 

Balassa Balázs polgármester 
Szabó Tibor alpolgármester 
Dr. Karasszon Diána képviselő 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Tapolcai Rendőrkapitányság részéről 
 Horváth József r.őrgy osztályvezető 
 Sztrik Ákos r.fhdgy mb őrsparancsnok 
 

Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 5 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, szavazzon. Köszönöm, 5 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
2. Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. 

(XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 
3. „Karácsonytól újévig a szigligeti strandon” rendezvény támogatási kérelméhez önerő 

meghatározása 
4. Temető kerítés és járda építés kivitelező kiválasztása  
5. Kikötő mellett megvalósuló park építésére kivitelező kiválasztása  
6. Platán Pizzéria és Matróz Önkiszolgáló Étterem bérbeadása 
7. Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Szigliget község közbiztonságának helyzetéről, 

a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
8. Civil szervezetek beszámolója 
9. Vegyes ügyek 
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Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolóját 
és a Civil szervezetek beszámolóját vegyük előre és első, illetve második napirendi pontként 
tárgyalja a képviselő-testület. 
 
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. 
 
1. Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Szigliget község közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a Tapolcai Rendőrkapitányság képviseletében 
Horváth József rendőr őrnagy osztályvezetőt és Sztrik Ákos megbízott őrsparancsnokot. A 
közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót a 
képviselők megkapták, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kiegészítést kívánnak tenni, 
kérem, tegyék meg.  
 
Horváth József osztályvezető: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Néhány szóval 
összefoglalom a település közbiztonságának helyzetét, és a közbiztonság javítása érdekében 
tett intézkedéseket.  
A település a badacsonytomaji őrshöz tartozik, az év elején betegség miatt létszám 
problémáink voltak, változott az őrsparancsnok személye. Jelenleg ezt a feladatot Sztrik Ákos 
látja el. 
A bűncselekmények közül nőtt a betöréses cselekmények száma, jó hír azonban, hogy ezeket 
a sorozat betörőket a kapitányság területén sikerül elfogni.  
Nyári időszakban a készenléti állományból két hétre kaptunk segítséget, a határon végzett 
szolgálat miatt azonban őket elvezényelték, Pápáról kaptunk időnkét 2 – 2 embert. A Balaton 
parton a nyár folyamán sok rendezvényt szerveztek önkormányzatok és más szervezetek, ezek 
biztosítása az alacsony létszám miatt komoly probléma volt. 
Kis mértékben nőtt a bűncselekmények száma, ebben szerepet játszott az is, hogy nőtt az ittas 
vezetés miatti eljárások száma, ami elsősorban a nyári időszakra volt jellemző. Az ittas 
vezetés következményeire elsősorban a sajtó útján szeretnénk felhívni a figyelmet, mert 
esetenként a vezetéstől eltiltás a munkahely elvesztéséhez is vezethet.  
A vagyon elleni cselekmények száma is nőtt, itt meg kell említeni az internetes csalást, ami 
egyre gyakoribb. Ennek megelőzése érdekében elsősorban az idősebb korosztályt fogjuk 
megkeresni tájékoztató anyagokkal, hogy erre a veszélyre is felhívjuk a figyelmet. 
Szeretnénk továbbra is fenntartani a jó kapcsolatot az önkormányzattal és a polgárőrséggel. 
Kérem, hogy a programtervben nem szereplő rendezvényeket is jelezzék a kapitányság felé, 
hogy fel tudjunk készülni különösen a közlekedésbiztonsági intézkedésekre.   
A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban kisebb szabálysértéseket tapasztalunk, továbbra is azt 
az elvet követjük, hogy a szabálysértőket figyelmeztetjük. 
A megelőző tevékenységet elsősorban az iskolában fejtjük ki, célunk, hogy az idősebb 
korosztály figyelmét felhívjuk az Interneten terjedő csalásra.  
Köszönetemet fejezem ki a helyi Polgárőr Egyesületnek, amelytől sok segítséget kapunk. 
Ugyancsak jó szolgálatot tett a kamerarendszer a bűnesetek felderítésében. 
 
Dr. Karasszon Diána képviselő: A megelőzés érdekében készült felhívásokat a Szigligeti 
Harsonában is jelentessék meg, azt az idősek is olvassák, így eljut hozzájuk is ez az 
információ. 
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Káli Magdolna képviselő: A kerékpárút melletti szemétlerakók felszámolása érdekében az 
önkormányzat rendszeresen elszállíttatja a szemetet, de folyamatosan odahordják, jó lenne, ha 
a körzeti megbízott is figyelne erre. 
 
Horváth József osztályvezető: Élni fognak a felhívások helyi újságban történő 
megjelentetésének lehetőségével. A szemét lerakása más települések esetében is problémát 
jelent, megpróbálnak ebben is segíteni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm a részletes beszámolót és a rendőrség 
együttműködését. Javasolom, hogy a beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 5 igen 
szavazat.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
50/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság Szigliget Község Közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló 
beszámolóját elfogadta. 

 
2. Civil szervezetek beszámolója  
Balaton Sportegyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámoló 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A beszámoló 
részletes tájékoztatást tartalmaz az egyesület tevékenységéről.  
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, Javasolom, hogy a beszámolót a képviselő-testület 
fogadja el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
51/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

 Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton 
Sportegyesület 2016. évi munkájáról és az önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Szigligeti Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámoló 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a Szigligeti Polgárőr Egyesület elnökét, Pupos 
Ferencet. A képviselő-testület tagjai az írásos beszámolót kézhez kapták. Amennyiben a 
beszámolóval kapcsolatban kiegészítést kíván tenni az egyesület elnöke, kérem, tegye meg.  
 
Pupos Ferenc Szigligeti Polgárőr Egyesület elnöke: A beszámoló részletesen tartalmazza 
az elmúlt évben végzett tevékenységünket. Az egyesület részére az önkormányzat másik 
helyiségeket biztosított, a kérdésem az, ezzel kapcsolatban, hogy a garázsra a továbbiakban is 
számíthatunk-e? 
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Balassa Balázs polgármester: A garázs mellett lévő üzlethelyiséget adta bérbe az 
önkormányzat, a garázs továbbra is a polgárőr egyesület rendelkezésére áll, nincs 
szándékában a képviselő-testületnek, hogy ezen változtasson. 
 
Káli Magdolna képviselő: Köszönjük a polgárőrök egész évben végzett munkáját, nemcsak a 
rendezvények lebonyolítását segítik, jelenlétükkel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
község közbiztonsága évek óta javul. 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönetemet fejezem ki én is minden polgárőrnek az évek 
óta végzett munkáért.  
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolom, hogy a beszámolót a képviselő-testület 
fogadja el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
52/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

 Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőr 
Egyesület 2016. évi munkájáról és az önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, van-e kérdés, 
hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Amennyiben nincs, javasolom, hogy az 
előterjesztéshez csatolt rendelet tervezetet a képviselő-testület fogadja el. Aki a javaslattal 
egyetért, kérem, szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
7/2017. (IV. 26.)  

r e n d e l e t e t 
 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2014. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
4. Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 
módosítása az előzőekben elfogadott rendelethez kapcsolódik. Javasolom, hogy az 
előterjesztés szerinti tartalommal a rendelet tervezetet fogadja el a képviselő-testület. Aki a 
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
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8/2017. (IV. 26.)  

r e n d e l e t e t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
5. „Karácsonytól újévig a szigligeti strandon” rendezvény támogatási kérelméhez önerő 
meghatározása  
 
Balassa Balázs polgármester: A Balaton Fejlesztési Tanács döntött arról, hogy 2017 évben 
is támogatni kívánja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén megvalósuló rendezvényeket. A 
Balaton Fejlesztési Tanács elnöke a „Karácsonytól újévig a szigligeti strandon” rendezvényt 1 
millió forinttal javasolja támogatásra a Balaton Fejlesztési Tanácsnak.  
A program a már hagyományosnak számító karácsonyfa állítás a Balatonban illetve az Újévi 
csobbanás. A program terve elkészült, a szponzorokkal a támogatási szerződést aláírtuk, a 
Balatoni Fejlesztési Tanács döntéséhez szükséges kérelem benyújtása folyamatban van, ehhez 
szükséges a saját forrás igazolása. 
A program teljes költsége 4.003.100 Ft, a pénzügyi forrás szponzortól 2.500.000 Ft, a BFT-től 
1.000.000 Ft, saját erő 503.100 Ft. 
Javasolom, hogy a 2017 évi tartalék terhére a „Karácsonytól újévig a szigligeti strandon” 
rendezvénymegvalósítását 503.100 Ft összeggel támogassa a képviselőtestület. Aki a 
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
53/2017. (IV. 24.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Karácsonytól újévig a szigligeti strandon” 4.003.100 Ft 
összköltségű rendezvény megvalósítására támogatási kérelmet 
nyújt be a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. A rendezvény 
pénzügyi forrása szponzortól kapott támogatás 2.5000.000 Ft, 
Balaton Fejlesztési Tanácstól igényelt támogatás 1.000.000 Ft, 
saját forrás 503.100 Ft. 
A Képviselő-testület a saját forrás összegét az általános tartalék 
terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat az önkormányzat 
képviseletében tegye meg.  
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem 
benyújtásáról gondoskodjon, és a költségvetés módosítására 
vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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6. Temető kerítés és járda építés kivitelező kiválasztása  
 
Balassa Balázs polgármester: Az adósságkonszolidációban nem részesült települések 
támogatása címen 10 millió forint támogatásra jogosult a település. Ebből az összegből a 
temető kerítésének építését és a temetőben lévő gyalogutak burkolását terveztük a 
költségvetésben. Az árazatlan költségvetés megküldésével három vállalkozótól kértünk 
árajánlatot. Kalmár Építőipari Kft. ajánlata 11.570.994 Ft + Áfa, Herczeg József ajánlata 
12.223.692 Ft + Áfa, Déczi László ajánlata 13.370.085 Ft + Áfa. Javasolom, hogy a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Kalmár Építőipari Kft. ajánlatát fogadja el a képviselő-
testület. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
54/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temető 
kerítés építése és a temetőben lévő gyalogutak burkolása 
munkáival a Kalmár Építőipari Kft-t (8300 Tapolca, Kamocsa 
telep 587/1 hrsz.) bízza meg az árajánlat szerinti 11.570.994 Ft + 
Áfa azaz Tizenegymillió-ötszázhetvenezer-
kilencszázkilencvennégy forint + Áfa összeggel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
7. Kikötő mellett megvalósuló park építésére kivitelező kiválasztása   
 
Balassa Balázs polgármester: A Balaton Fejlesztési Tanácsnál sikeresen pályáztunk a kikötő 
mellett megvalósítandó park építési munkáira. Három munkafolyamatra kértem be 
ajánlatokat, a rekortán futókör burkolatának elkészítésére, rekortán futókör alapozására és a 
kavicsos sétaút építésére. A rekortán futókör burkolatának elkészítésére két ajánlatot kaptunk, 
Greenturf Sport Kft 3 millió Ft + Áfa, ÖKO-SIO Kft. 3.200 e Ft + Áfa összegű ajánlatot 
adott. Javasolom, hogy az alacsonyabb árajánlatot adó Greenturf Sport Kft. 3 millió Ft + Áfa 
összegű ajánlatát fogadja el a képviselő-testület. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 
5 igen szavazat  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
55/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kikötő 
mellett megvalósítandó park építési munkái rekortán futókör 
burkolatának elkészítése munkával Greenturf Sport Kft-t 
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(Székesfehérvár, Adonyi út 17.) bízza meg az árajánlat szerinti 
3.000.000 Ft + Áfa azaz Hárommillió forint + Áfa összeggel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: A másik két munkafolyamatra helyi vállalkozótól is kértem 
ajánlatot, aki közeli hozzátartozóm, ezért bejelentem az érintettségemet és érintettség miatt 
kérem, hogy a képviselő-testület zárjon ki a döntéshozatalból.   
Kérem, aki a kizárással egyetért, szavazzon? Köszönöm egyhangú igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
56/2017. (IV. 24.) 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) bekezdésére hivatkozással Balassa 
Balázs polgármestert a kikötő mellett megvalósítandó park 
rekortán futókör alapozása és a kavicsos sétaút építése munkák 
kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatalból 
kizárja. 

 
Szabó Tibor alpolgármester átveszi az ülés vezetését. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: A rekortán futókör alapozására három ajánlat érkezett. 
Greenturf Sport Kft 2.371.600 Ft + Áfa, Balassa Kornél egyéni vállalkozó 1.901.750 Ft + 
Áfa, Nyirő Károly egyéni vállalkozó 1.935.350 Ft + Áfa. 
Javasolom, hogy az legalacsonyabb árajánlatot adó Balassa Kornél egyéni vállalkozó 
1.901.750 Ft Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el a képviselő-testület. Aki a javaslattal 
egyetért, kérem, szavazzon. 4 igen szavazat  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
57/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kikötő 
mellett megvalósítandó park építési munkái rekortán futókör 
alapozási munkáinak elkészítésével Balassa Kornél egyéni 
vállalkozót bízza meg az árajánlat szerinti 1.901.750 Ft + Áfa 
azaz Egymillió-kilencszázegyezer-hétszázötven forint + Áfa 
összeggel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
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Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

Szabó Tibor alpolgármester: Kavicsos sétaút építésére Balassa Kornél egyéni vállalkozó 
3.544.384 Ft + Áfa, Z-Szabó-Bau és Társa Kft. 4.038.730 + Áfa, Nyírő Károly egyéni 
vállalkozó 3.624.661 Ft Áfa összegű árajánlatot adott. 
Javasolom, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó Balassa Kornél egyéni vállalkozó 
3.544.384 Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el a képviselő-testület. Aki a javaslattal egyetért, 
kérem, szavazzon. 4 igen szavazat.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
58/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kikötő 
mellett megvalósítandó park építési munkái gyalogutak 
kavicsozása munkáinak elkészítésével Balassa Kornél egyéni 
vállalkozót bízza meg az árajánlat szerinti 3.544.384 Ft + Áfa 
azaz Hárommillió-ötszáznegyvennégyezer-
háromszáznyolcvannégy forint + Áfa összeggel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester átveszi az ülés vezetését.   
 
 
8. Platán Pizzéria és Matróz Önkiszolgáló Étterem bérbeadása   
 
Balassa Balázs polgármester: A strandon lévő Platán Pizzéria és Matróz Önkiszolgáló 
Étterem vendéglátó üzletet az önkormányzat bérbe vette a tulajdonostól annak érdekében, 
hogy az üzlet nyitva tartása biztosított legyen. A képviselő-testület szándéka az volt a bérleti 
szerződés megkötésekor, hogy bérbeadás útján hasznosítja az üzlethelyiséget. Több 
vállalkozót megkerestem, hogy adjanak ajánlatot, egy vállalkozótól Four Color Stúdió Bt-től 
érkezett ajánlat. (Ismerteti az ajánlatot.) A vállalkozó 7 millió forint összegű bérleti díjat 
ajánlott melyet két részletben, július és szeptember hónapban fizeti ki. Javasolom, hogy a 
vállalkozóval 5 éves időtartamra kössön az önkormányzat bérleti szerződést. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A szezon hamarosan megkezdődik, a vállalkozóknak el kell 
kezdeni a felkészülést. A sátor felállítását semmiképpen ne engedje a testület és csak olyan 
zenés rendezvényt tartson ami a környékbelieket nem zavarja, tartsa be ő is az önkormányzati 
rendeletbe foglalt nyitva tartási szabályokat. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Platán Pizzéria és Matróz Önkiszolgáló 
Étterem üzlethelyiséget a képviselő-testület a Four Color Stúdió Bt. részére adja bérbe 
szezononként 7 millió forint összegű bérleti díjért. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon. 5 igen szavazat  
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
59/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat által 5 éves időszakra bérelt Szigliget 887/1 és 
887/3 hrsz alatti ingatlanon lévő, összesen 753 m2 területű 
„Platán Pizzéria és Matróz Önkiszolgáló Étterem” elnevezésű, 
melegkonyhás vendéglátó egységet és az egység 
működtetéséhez szükséges leltár szerinti eszközöket a Four 
Color Stúdió Bt (Budapest, Dózsa Gy. út 140.) részére bérbe 
adja melegkonyhás vendéglátóhely üzemeltetés céljára 2017. 
május 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra. A bérleti díj 
összege 7.000.000 Ft/szezon.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
9. Vegyes ügyek 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület április 3-án tartott ülésén döntött arról, 
hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében Világörökségi 
helyszínek fejlesztése címen pályázatot nyújt be a vár fejlesztésére. A pályázatot az e célra 
létrehozott konzorcium nyújthatja be. A pályázat előkészítése is folyamatban van, a pályázati 
anyaghoz csatolni kell az építési engedélyezési tervet. A tervek elkészítésére három tervezőtől 
kértem ajánlatot, ugyanazon tatalomra. A MataDór Architektúra Kft. 11.205 e Ft +Áfa, a 
Gav-Art Stúdió Kft 14.850 e Ft + Áfa, az Alapkő Kft 14.450 e Ft + Áfa összegű árajánlatot 
adott.  
Javasolom, hogy a legalacsonyabb árajánlatot adó MataDór Architektúra Kft. 11.205 e Ft 
+Áfa összegű ajánlatát fogadja el a képviselő-testület. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon. 5 igen szavazat.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
60/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Világörökségi helyszínek fejlesztése című GINOP-7.1.6-16 
kódszámú pályázathoz a „Szigligeti vár fejlesztése” célhoz 
kapcsolódóan az építési engedélyezési terv elkészítésével a 
MataDór Architektúra Kft-t bízza meg az árajánlat szerinti 
11.205.000 Ft + Áfa, azaz Tizenegymillió-kétszázötezer forint + 
Áfa összeggel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
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Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

Balassa Balázs polgármester: A múlt évben a képviselő-testület engedélyezte a kikötő 
melletti területen zöldség-gyümölcs árusítását Szabó Lászlóné helyi termelő részére. Ez évben 
is kéri, az engedélyt, a múlt évi feltételekkel. 
Az árusítással nem volt probléma, a szerződésbe foglalt feltételeket teljesítette, javasolom, 
engedélyezzük, hogy asztalról árusítson a kikötő melletti területen. Aki a javaslattal egyetért, 
kérem, szavazzon. 5 igen szavazat.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
61/2017. (IV. 24.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó 
Lászlóné részére a kikötő melletti önkormányzati tulajdonban 
lévő 891/5 hrsz u ingatlanon 2017. május 1-től 2017. október 
31-ig 6 m2 nagyságú területet biztosít zöldség- és 
gyümölcsárusítás céljára. Az árusítás asztalról történhet, víz és 
áramvételi lehetőséget az önkormányzat nem tud biztosítani. Az 
árusítás céljára biztosított terület és környéke folyamatos 
tisztántartásáról, az árusítással kapcsolatban keletkezett szemét 
elszállításáról Szabó Lászlóné köteles gondoskodni. 
Figyelembe véve, hogy Szabó Lászlóné helyi termelő, bérleti 
díjat nem állapít meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.50 órakor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


