Képviselő-testület
Szigliget

Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 30-án 12.00
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Káli Magdolna képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző
Távolmaradását bejelentette:
Szalainé Bárány Éva képviselő

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Javasolom, hogy a
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadja el a testület. Aki el tudja fogadni a napirendi
javaslatot, kérem, szavazzon.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.

A megtárgyalt napirend
1. Döntés a Balatoni Hajózási Zrt. tulajdonrészre vonatkozó tőkejuttatási kötelezettség
elhalasztásáról, az MNV Zrt-vel megkötött ingyenes részvényátruházási szerződés
módosításáról
2. Vegyes ügyek
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1. Döntés a Balatoni Hajózási Zrt. tulajdonrészre vonatkozó tőkejuttatási kötelezettség
elhalasztásáról, az MNV Zrt-vel megkötött ingyenes részvényátruházási szerződés
módosításáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, kérem, hogy az
önkormányzat és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között a Balatoni Hajózási Zártkörűen
Működő Részvénytársaságban lévő állami részvénycsomag ingyenes önkormányzati
tulajdonba adása tárgyában létrejött SZT-29586 számú Ingyenes Részvény Átruházási
Megállapodás módosítására vonatkozó megállapodás aláírására a felhatalmazást a képviselőtestület adja meg.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
107/2017. (X. 30.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. között a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban lévő állami részvénycsomag ingyenes
önkormányzati tulajdonba adása tárgyában létrejött SZT-29586 számú
Ingyenes Részvény Átruházási Megállapodás módosítására vonatkozó
megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

2. Vegyes Ügyek
Idrányi Panna Tánc Világbajnokságon történő részvételének támogatása
Balassa Balázs polgármester: Idrányi Péter támogatási kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez. (Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) Lánya Idrányi Panna részt vett a 2017.
október 10. és 22. között megrendezett Római Tánc Világbajnokságon (World Dance
Championship). Az utazással, szállással, regisztrációval kapcsolatban felmerült költségekhez
kéri a képviselő-testület támogatását.
A képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy a szigligeti lakóhelyű, a versenysportban
résztvevő fiatalokat támogatja. Több fiatal sportolót támogatott a testület, javasolom, hogy
Idrányi Panna esetében is tegye ezt, az utazási, nevezési, szállás költségekhez 100.000 Ft-tal
járuljon hozzá.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Ahhoz, hogy idáig eljusson egy sportoló, a szülőknek a
költségeken túl még sok mindent kell vállalni. A világversenyeken való szereplés az átlagos
költségeket meghaladja, ezért amennyiben a község megteheti, támogatni kell.
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy Idrányi Panna Római Tánc
Világbajnokságon való részvételének költségeihez 100.000 Ft támogatást biztosítson a
képviselő-testület.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
108/2017. (X. 30.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Idrányi Panna
Római Tánc Világbajnokságon való részvételének költségeihez
100.000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Idrányi Pétert tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Ivóka és Várkávézó üzemeltetésével kapcsolatos javaslatok
Balassa Balázs polgármester: Az Ivóka és a Várkávézó üzemeltetője Németh Zoltán
javaslatot nyújtott be a képviselő-testülethez, melyet minden képviselő megkapott. (Javaslat a
jegyzőkönyv melléklete.)
A várban sajnos kevés fedett, zárható hely áll rendelkezésre, a bemutatókhoz, az esti
programokhoz szükséges kellékek, eszközök, a karbantartáshoz szükséges szerszámok
tárolásához is szűkös a hely. Egyelőre nem látok arra megoldást, hogy raktárhelyiséget
tudjunk adni az Ivókának.
A kézműves udvarban is helyhiánnyal küzdünk, a tetőtérben lenne még alkalmas hely arra,
hogy a cukrászműhelyt kialakítsuk.
A kerékpár tároló hiányát látjuk, saját dolgozóink el fogják készíteni és ki is helyezik.
Az udvar zárhatóvá tételét és éjszaki zárva tartását meg kell vizsgálni, amennyiben találunk rá
elfogadható megoldást, a tavaszra elkészítjük.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület tájékoztassa a bérlőt, hogy az Ivókának a vár területén
raktárhelyiséget nem tud biztosítani. A cukrászműhely kialakításának feltételeit megvizsgálja,
amennyiben szükséges az engedélyezési eljárást és az építési munkákat is elvégzi az
önkormányzat. A műhely bérletére az önkormányzat bérleti szerződést köt a Várkávézó
bérlőjével. A kézműves udvar zárhatóvá tételét szintén megvizsgálja és amennyiben
megoldható a kerékpártárolóval együtt elkészíti.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
109/2017. (X. 30.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ivóka
és a Várkávézó bérlőjét az üzemeltetési javaslataival
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja:
1. Az Ivókának a vár területén raktárhelyiséget nem tud
biztosítani.
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2. A cukrászműhely kialakításának feltételeit megvizsgálja,
amennyiben szükséges az engedélyezési eljárást elindítja, annak
birtokában az építési munkákat elvégezteti az önkormányzat
költségére. A kialakított műhely bérletére a bérlő és az
önkormányzat bérleti szerződést kötnek.
3. A kézműves udvar zárhatóvá tételét megvizsgálja és
amennyiben megoldható, a kerékpártárolóval együtt elkészíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Elektromos töltőállomáshoz hely biztosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület már tárgyalt az elektromos töltőhely
létesítéséről, akkor az Eötvös utca illetve a 481 hrsz-u ingatlanon javasolta az elhelyezést. A
leendő üzemeltető megvizsgálta a javasolt helyszíneket és még további helyszíneket is.
Minden szempontból legalkalmasabbnak a strand melletti parkolót találta, a szelektív
hulladékgyűjtők mellett. Igény van rá, a testületnek élni kell a lehetőséggel.
Javasolom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
110/2017. (X. 30.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
elektromos töltőállomás helyének a Szigliget 0157/16 hrsz-ú
ingatlant jelöli ki.
Hozzájárul ahhoz, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Kft. (1037
Budapest, Montevideo utca 2/c.) a Szigliget 0157/16 hrsz-ú
ingatlanon a töltőállomást saját költségén kialakítsa.
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Jégpálya és szauna üzemeltetése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Több alkalommal beszéltünk a jégpálya és a szauna
üzemeltetéséről, a nyitva tartásról, a belépő díjakról. Elkészítettük a javaslatot, kérem,
mondjátok el véleményeteket, javaslataitokat.
Káli Magdolna képviselő: A javasolt nyitva tartási időt és a használati díjat reálisnak tartom,
ennél magasabb összegben nem célszerű meghatározni. A szauna használatának szabályait
szigorúan be kell tartatni, mert a nem megfelelő használat komoly károkat okoz.
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Dr. Karasszon Diána képviselő: A javasolt nyitva tartási idővel és a használati díjakkal
egyetértek, a tényleges igénybevétel alapján a későbbiekben módosítani lehet.
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
a képviselő-testület fogadja el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
111/2017. (X. 30.) Kt.
határozatot
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strandi
jégpálya nyitvatartási idejét és a belépődíj összegét az alábbiak szerint
határozza meg:
Nyitvatartási idő
Hétfőtől – péntekig
Szombattól – vasárnapig

14.30 óra – 20.00 óra
10.00 óra – 19.00 óra

Belépődíj
3 – 9 év között
10 évtől

300 Ft/fő/felújítási ciklus
600 Ft/fő/felújítási ciklus

Hétfőtől – péntekig 10.00 – 13.00 óráig a környékbeli általános
iskolák ingyenesen használhatják a pályát.
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szauna ház
nyitvatartási idejét és a belépődíj összegét az alábbiak szerint
határozza meg:
Nyitvatartási idő
Hétfőtől – péntekig
Szombattól – vasárnapig

15.00 óra – 20.00 óra
10.00 óra – 20.00 óra

Belépődíj
Alkalmanként 1.000Ft/fő max 2 óra
4 fős szauna bérleti díja 2.500 Ft max 2 óra
3. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szauna ház
használatára vonatkozó szabályzatot a jegyzőkönyvhöz csatolt
szabályzat szerint elfogadja.
4. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szauna ház
bútorzatának, berendezési, felszerelési tárgyainak megvásárlására
1.000.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a jégpálya és a
szauna ház nyitvatartási idejének, a belépő díjak összegének valamint
a használat feltételeinek közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

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

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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