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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. június 15-én 8.00 
órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 

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

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 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. Szigligeti Általános Iskola támogatási kérelme 
2. Kovács Dániel vállalkozó mozgóárusítás iránti kérelme 
3. A strandi légvár üzemeltetőjének változása   
4. Szőke István terület vásárlása 
5. Kikötő felújítás költségeinek támogatása 

 
1. Szigligeti Általános Iskola támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Az általános iskola igazgatója kéréssel fordult a képviselő-
testülethez, hogy az iskolában működő kézműves és angol nyelvi szakköri foglalkozások 
megtartásához, a tanárok megbízási díjának átvállalásával 235.000 Ft-tal járuljon hozzá az 
önkormányzat.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ezek a szakkörök kedveltek a gyerekek körében, és 
hasznosak is, javasolja, hogy támogassa az önkormányzat.  
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Balassa Balázs polgármester: Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester 
szavazásra tette fel a következő javaslatot: Az önkormányzat a Szigligeti Általános Iskolában 
szakköri foglalkozásokat tartó tanárokkal megbízási szerződést köt a szakköri foglalkozások 
megtartására. Erre a célra 235.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
82/2017. (VI. 15.) Kt.   

h a t á r o z a t o t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskolában működő kézműves és angol 
nyelvi szakkori foglalkozások megtartásához 235.000 Ft-tal 
járul hozzá, a szakköri foglalkozásokat tartó tanárok megbízási 
díjának kifizetése céljából.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést 
aláírja. 
A Képviselő-testület a költségeket az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
2. Kovács Dániel vállalkozó mozgóárusítás iránti kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: A Kovács Dániel kérelmet nyújtott be, hogy a biciklis pihenő 
helyen mozgóárusítást végezhessen szeptember végéig. A büfékocsi fő profilja a tacos lenne, 
ami egy hagyományos mexikói étel. A kocsit reggel kihozza, és este viszi vissza a 
telephelyére. 
 
Dr. Karasszon Diána képviselő: Igény lenne rá, szeptember végéig javasolja a szerződést 
megkötni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester 
szavazásra tette fel a következő javaslatot: Az Önkormányzat 2017. június 20-tól szeptember 
30-ig bérbe az a 04/2 hrsz-u ingatlanból 20 m2 nagyságú területet büfékocsi elhelyezés céljára 
Kovács Dániel uzsai lakos részére. A bérleti díj 200.000 Ft. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
83/2017. (VI. 15.) Kt.    

 
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget 04/2 hrsz-u ingatlanból 20 
m2 nagyságú területet bérbe ad Kovács Dániel vállalkozó részére 
büfékocsi elhelyezése céljára. A bérleti jogviszony időtartama 2017. 
június 20-tól 2017. szeptember 30-ig tart. A bérleti díj összege 200.000 
Ft.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2017. június 20.  

 
3. A strandi légvár üzemeltetőjének változása  
 
Balassa Balázs polgármester: Hardi Roland vállalkozó jelezte, hogy családi okok miatt nem 
tudja tovább működtetni a légvárat. A szerződése 2018. augusztus 31-ig szól. Bagó Zsuzsanna 
vállalkozó jelezte, hogy bérbe venné a területet légvár üzemeltetésre. A kérdés az, hogy 
biztosít-e továbbra is helyet erre a célra a képviselő-testület a strand területén.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő:  Eddig is ott volt, maradjon. 
 
Balassa Balázs polgármester: Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester 
szavazásra tette fel a következő javaslatot: Az Önkormányzat 2017. június 20-tól 2018. 
augusztus 31-ig a strand területén 40 m2 nagyságú területet bérbe ad Bagó Zsuzsanna 
vállalkozó részére légvár üzemeltetés céljára. A bérleti díj összege 170.000 Ft/szezon.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
84/2017. (VI. 15.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén 40 m2 nagyságú területet bérbe ad 2017.június 20-tól 2018. 
augusztus 31-ig légvár üzemeltetés céljára Bagó Zsuzsanna 
vállalkozó részére. 
A bérelt terület bérleti díja 170.000 Ft/szezon.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti 
szerződést írja alá. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2017. június 

 
 
4. Szőke István terület vásárlása 
 
Balassa Balázs polgármester: Szőke István kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, 
hogy meg kívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonában lévő 020/11 hrsz-u külterületi 
ingatlant. Elkészült az értékbecslés, a szakértő 671.000 Ft összegben határozta meg az 
ingatlan értékét. Figyelembe véve azt, hogy az ingatlan művelésből történő kivonása 
megtörtént, javasolja, hogy a vételárat 750.000 Ft összegben határozza meg a képviselő-
testület.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra tette fel a következő 
javaslatot: Az Önkormányzat a 020/11 hrsz-u művelésből kivont külterületi ingatlant Szőke 
István Szigliget, Patak utca 9. szám alatti lakosnak értékesíti. Az ingatlan vételárát 750.000 Ft 
összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja 
alá. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
85/2017. (VI.15.) Kt.    

h a t á r o z a t o t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő 020/11 hrsz-u, 1679 
m2 nagyságú, művelésből kivont külterületi ingatlant Szőke 
István Szigliget, Patak utca 9. szám alatti lakosnak értékesíti. Az 
ingatlan vételárát 750.000 Ft azaz Hétszázötvenezer forint 
összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést 
írja alá. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
5. Kikötő felújítás költségeinek támogatása 
 
Balassa Balázs polgármester: Már a beruházások tervezése során beszélt arról, hogy a móló 
felújítását a Balatoni Hajózási Zrt. tervezi, és amennyiben a balatoni fejlesztési forrásokból a 
BAHART erre nem kap támogatást, akkor az önkormányzat a költségek 50 %-át átvállalja. A 
móló fontos szerepet tölt be nemcsak a hajó forgalom miatt a község idegenforgalmában, 
ezért fontosnak tartja, hogy kulturált körülményeket találjanak a hajóval érkezők, a sétálók. A 
kikötő melletti terület is megújul az idén, így a kikötő környéke kultúrált képet nyújt majd. A 
kikötő felújítási munkáinak teljes költsége 12.551.399 Ft, melyhez 6.276.000 Ft összegű 
önkormányzati támogatás szükséges. Ezt az összeget az általános tartalék terhére tudja 
biztosítani a község. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra tette fel a következő 
javaslatot: Az Önkormányzat a kikötő felújítási munkáihoz az általános tartalék terhére 
6.276.000 Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít a Balatoni Hajózási Zrt. részére. A 
támogatás forrása az általános tartalék. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatás átadására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
86/2017. (VI. 15.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szigligeti kikötő felújítási munkáihoz 6.276.000 Ft összegű 
önkormányzati támogatást biztosít a Balatoni Hajózis Zrt 
részére. A támogatás forrása az általános tartalék. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átadására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2017. június 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester   
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 8.40 órakor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


