Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15-én 11.30
órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs
Szabó Tibor
Szalainé Bárány Éva
Káli Magdolna

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Dr. Karasszon Diana képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
Szalay Csabáné

jegyző
óvodavezető

Lakosság részéről 2 fő.
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó
szerinti napirendi pontokat fogadja el a testület.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.

A megtárgyalt napirend
1. 2018. évi költségvetés meghatározása
2. A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
3. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási rendje és a 2018/2019-es nevelési
évben indítható csoportok száma
4. Háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés módosítása
5. Pályázati kiírás Szigliget község közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáira 2018.
évre
6. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése
7. Észak-Balatoni Társég Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
8. Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére
9. Vegyes ügyek
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1. A 2018. évi költségvetés meghatározása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a 2018 évi
költségvetés számadatait. Kiegészítésül tájékoztatja a képviselőket, hogy a közútkezelővel
közösen lehetőség lesz a Soponyai úton az útfelújítás folytatására, az előzetes számítások
szerint a Réhelyi úton a 28-as számú házig. Az aszfaltot a közútkezelő biztosítja, az
aszfaltozás munkadíját pedig az önkormányzat.
A hivatal épületének felújításához tartozik még a mozgáskorlátozott feljáró kialakítása, ennek
költségeit is a 2018 évi költségvetésben tervezték meg. Az Aranykagylói úton tervezett
csapadékvízelvezető felújítása, rendbetétele kevesebbe került az előzetes becsléseknél, itt
jelentkezik egy kis megtakarítás. A Kajári ház felújítását ebben az évben elkezdik, a befejezés
azonban áthúzódik a következő évre, így a költségek is megoszlanak.
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő, az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó
határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
10/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettsége a 2018 évet követő három évre nincs.
Balassa Balázs polgármester: Az ülést az önkormányzat 2018 évi költségvetési rendeletének
elfogadására vonatkozó javaslattal kellene folytatni. Az önkormányzat költségvetésének része
a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. A közös hivatal költségvetését
azonban a mai napon későbbi időpontban fogják tárgyalni az érintett képviselő-testületek,
ezért javasolja, hogy a napirendi pont tárgyalását függesszék fel és az együttes ülés után
döntsenek a költségvetési rendelet elfogadásáról.
A javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta.
2. A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Javasolja a 2018. évi
közbeszerzési terv elfogadását, amennyiben hozzászólás és kérdés nincsen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő közbeszerzési terv elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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11/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)
bekezdése alapján Szigliget Község Önkormányzata 2018. évi
összesített közbeszerzési tervét a jegyzőkönyvhöz csatolt
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási rendje és a 2018/2019-es nevelési
évben indítható csoportok számának meghatározása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kérdezi a
jelenlévőket van-e kérdés, vagy javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban?
Szalay Csabáné óvodavezető: Szeretné, ha plusz egy héttel meghosszabbítanák a nyári zárva
tartást. Nem találtak helyettest, aki a nyári időszakban az óvodában lenne.
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület elvárása, hogy az előterjesztésben
szereplő időre legyen csak zárva az óvoda. Mindenben megpróbálnak segíteni, de elvárás,
hogy ne legyen hosszabb a nyári zárva tartás a tervezetthez képest.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
12/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget
Község Önkormányzata fenntartásában működő Szigligeti
Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási rendjét a határozat 1.
melléklete szerint határozza meg.
2. Az óvoda 2018. július 2-tól 2018. július 27-ig tart zárva.
3. Az óvodában egy csoport indítható.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatban foglaltakról – a határozat megküldésével –
tájékoztassa a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai
csoportok számáról és a nyitvatartási rendről az intézmény
vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás
időtartamának közzétételéről a helyben szokásos módon.
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Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 4. pontban: 2018. február 28.

4. Háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Dr Karasszon Diana
a kérelmét kiegészítette azzal, hogy kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a Dr.
Karasszon Diana Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság a Szigliget, Kossuth u. 23. szám
alatt székhelyet létesíthessen. Kérdezi a jelenlévőket van-e kérdés, vagy javaslat az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
13/2018. (II.15.) Kt.
határozat
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr.
Karasszon és Társa Bt-vel 2003. március 13-án háziorvosi
tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés módosítását
az előterjesztéshez csatolt „2. számú módosítás” szerint
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
„Megbízási szerződés háziorvosi tevékenységre 2. számú
módosítás” megbízási szerződést aláírja.
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Szigliget Község Önkormányzatának
tulajdonát képező Szigliget, Kossuth u. 23. szám alatti
ingatlanban a Dr. Karasszon Diana Háziorvosi Korlátolt
Felelősségű Társaság székhelyet létesítsen.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

5. Pályázati kiírás Szigliget község közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáira 2018.
évre
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. A község
közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáit az előző évekhez hasonlóan 2018 évben is
vállalkozó megbízásával tervezik. A munka végzésére vonatkozó pályázati kiírás az
előterjesztés melléklete. A strand fűnyírási munkáit a továbbiakban saját dolgozóval oldják
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meg, melyhez egy önjáró fűnyíró vásárlását tervezik a költségvetésben. Ezzel kapcsolatban
van-e kérdés vagy javaslat?
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
14/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község
közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáira nyilvános
pályázatot ír ki, a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati kiírásnak
megfelelően.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé
és a beérkezett pályázatokat –a vállalkozó kiválasztása céljáról –
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

6. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Az iskolai felvételi
körzet megállapításához a Veszprémi Járási Hivatal 2017. október utolsó napjáig bekérte a
képviselő-testületek véleményét tartalmazó határozatokat, ez alapján elküldte a tervezetet,
amely elfogadásáról február 15. napjáig kell határozatot hozni és visszaküldeni részükre. Vane kérdés ezzel kapcsolatban?
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
15/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a
Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott és
közzétett, Tapolcai Járásban, Szigliget településre vonatkozó,
kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatár
meghatározásával.
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Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Hatósági Osztályának küldje meg.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2018. február 15.

7. Észak-Balatoni Társég Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az beszámolót mindenki kézhez kapta. Az Észak-Balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása rögzíti, hogy a Társulás Elnöke évente egy alkalommal beszámol a Társulás
tevékenységéről a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek. Van-e kérdés ezzel
kapcsolatban?
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
A polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
16/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Elnökét a
határozat kivonat megküldésével értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

8. Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A fő állású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és
14 munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület
minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot
az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2017. évi szabadságát a szabadságolási ütemtervnek
megfelelően kivette.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem
hangzik el.
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A polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
17/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balassa
Balázs főállású polgármester 2018 évi 39 munkanap
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:
2018. február 13-16-ig
4 munkanap
2018. április 9-13-ig
5 munkanap
2018. június 18-22-ig
5 munkanap
2018. augusztus 6-13-ig
10 munkanap
2018. szeptember 24-28-ig
5 munkanap
2018. október 24-26-ig
3 munkanap
2018. november 20-21-ig
2 munkanap
2018. december 19-22-ig
5 munkanap
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Vegyes ügyek
A Képviselő-testület és a Szigligeti Általános Iskola igazgatója közötti kapcsolattartó
személyének meghatározása
Balassa Balázs polgármester: Már többször tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az
általános iskola és az önkormányzat közös ügyeinek rendezésében, programok egyeztetésében
az iskolaigazgatóval konfliktusa volt. A helyzet az idő múlásával nem javult, a jó viszony
fenntartása érdekében javasolja, hogy a Szigligeti Általános Iskola és Szigliget Község
Önkormányzata Képviselő-testülete közötti kapcsolattartásra a képviselő-testület Szalainé
Bárány Éva képviselőt jelölje ki.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
18/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
község Önkormányzata és a Szigligeti Általános Iskola közötti
kapcsolat tartásával Szalainé Bárány Éva képviselőt bízza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a Szigligeti Általános Iskola
igazgatóját a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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A badacsonytördemci bejárónál buszváró építésének támogatása
Balassa Balázs polgármester: Badacsonytördemic község polgármestere tájékoztatta, hogy
badacsonytördemici lakosok részéről igényként merült fel buszváró építése a 71-es út mellett
a Balaton felőli oldalon. Ez a terület Szigliget közigazgatási területéhez tartozik, ezért kérik a
képviselő-testület jóváhagyását és amennyiben lehetséges anyagi támogatását is. A szemben
lévő oldalon már megépített bazaltkő buszváró építését tervezik ezen az oldalon is.
A buszvárót szigligeti lakosok, ingatlantulajdonosok is használják, a település közigazgatási
területén van, nem mindegy, hogy mi épül. Javasolja, támogassák, hogy Badacsonytördemic
település a szigligeti bejárónál buszvárót építsen, a megvalósítást 1 millió forinttal támogassa
Szigliget község.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
19/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja,
hogy a 71-es főút mellett a település badacsonytördemici
bejárójánál lévő buszmegálló területén Badacsonytördemic
község buszváró épületet építsen, a szembeni oldalon már
megépült épület terveinek felhasználásával. A megvalósítás
költségeit 1.000.000 Ft-tal, azaz Egymillió forinttal támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselőtestületét tájékoztassa.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Értékmegőrző részére terület biztosítása a strand területén
Balassa Balázs polgármester: Egy vállalkozó új ötlettel jelentkezett, „értékmegőrző
tojásokat” adna bérbe a strand területén. Ismerteti az ajánlatot. (Ajánlat a jegyzőkönyv
melléklete.)
Az ötletet jónak tartja, úgy gondolja igény is lesz rá, ha beválik. Javasolja, hogy az
értékmegőrző kölcsönzésére a strand területén 4 m2 nagyságú területet biztosítsanak a 2018
évi szezonra. A bérleti díjat 150.000 Ft összegben határozzák meg.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
20/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
2
értékmegőrző céljára 4 m nagyságú területet biztosít a strand
területén a 2018 évi szezonra. A bérleti díjat 150.000 Ft/szezon
összegben határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Strand területének esküvő céljára történő igénybevételének engedélyezése
Balassa Balázs polgármester: Azzal a kéréssel keresték meg, hogy szeptemberben a strand
területén szeretnének esküvőt tartani. Sátrat állítanának fel, ahol a rendezvényt tartanák. Az
elmúlt évben egy alkalommal engedélyezték már, javasolja, hogy ez évben is adjanak
engedélyt. Feltételként határozzák meg, hogy az igénybe vett terület nem haladhatja meg a
500 m2-t, a strand területére gépkocsival nem hajthatnak be, a sátrat padlóborítással kell
ellátni, amennyiben kárt okoznak, azt meg kell téríteni. A bérleti díj összegét 150.000 Ft-ban
javasolja megállapítani.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
21/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul
szeptember hónapban a strand területének esküvő szervezése
céljából történő igénybevételéhez. Feltételként határozza meg,
hogy az igénybe vett terület nem haladhatja meg a 500 m2-t, a
rendezvény helyszínéül szolgáló sátrat padlóborítással kell
ellátni, gépkocsival a strand területére nem lehet behajtani, az
esetlegesen okozott kárt meg kell téríteni.
A bérleti díj összege 150.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Bogdán József strandi bérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Bogdán József közel 8 éve bérel területet a strandon
vattacukor és popcorn árusítás céljára. Szeretné az áruválasztékot csoki szökőkúttal bővíteni.
Javasolja, hogy az áruválaszték bővítéséhez járuljon hozzá a képviselő-testület.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
22/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Bogdán József badacsonytördemici lakossal
2015. május 1-én kötött bérleti szerződés 1. pontja kiegészüljön
a „csoki szökőkút” termékkel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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A strand területén masszázs céljára helyiség igénylése
Balassa Balázs polgármester: Pék Sándorné ismételten megkereste, hogy a strand területén
szeretne egész évben masszázst üzemeltetni. Czilli Andrea által bérelt helyiség érdekelné, kéri
a testületet, fontolja meg a kérelmét.
Szalainé Bárány Éva képviselő: A szóban forgó helyiség egész éves nyitva tartásra nem
alkalmas, a mennyezete nyitott, nincs fűtés, a téli szezonra le kell vízteleníteni.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, amennyiben a jelenlegi bérlő nem kívánja a
helyiséget tovább bérelni, ajánlják fel Pék Sándorné részére.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
23/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
tájékoztatja Pék Sándornét, hogy a strand területén masszázs
céljára nem tud olyan helyiséget biztosítani, ami az előírásoknak
megfelel és téliesíthető. Amennyiben masszázs céljára alkalmas
helyiség megüresedik, megfontolja Pék Sándorné kérelmét.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Pék
Sándornét tájékoztassa a döntésről.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Pálfi Szabolcs szeretné
bérbe venni a strand mellett lévő, a korábbi években újság árusítás céljára szolgáló helyiséget,
újságot árusítana és mellette még kiegészítő tevékenységként más termékeket.
A képviselők egybehangzó véleménye, hogy a testület támogatja a bérbe adást, de pontosan
határozza meg Pálfi Szabolcs, hogy mit szeretne még árusítani. Ennek ismeretében
visszatérnek a kérelemre.
Napozóágy és napernyő kölcsönzés céljára bérbe adott terület bérlő személyének
változása
Balassa Balázs polgármester: Bödorn Péter a Blödorn és Dulin Strandcikk Kft.
képviseletében kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, járuljon hozzá, hogy a napozóágy
és napernyő kölcsönzés céljára bérelt területre az Önkormányzattal kötött bérleti szerződésben
a Bérlő személye megváltozzon. A Bérlő a továbbiakban a Spiritus Vitae Kft.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
24/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Szigliget Község Önkormányzata és a Blödorn
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és Dulin Strandcikk Kft. között 2017. január 1-én napozóágy és
napernyő bérbe adása céljára létrejött bérleti szerződésben a
Bérlő személye a továbbiakban a Spiritus Vitai Kft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Strandi kölcsönző személyi változáshoz hozzájárulás
Balassa Balázs polgármester: Bödorn Péter a Blödorn és Dulin Strandcikk Kft.
képviseletében kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, járuljon hozzá, hogy a sportszer
kölcsönzés céljára bérelt területre az Önkormányzattal kötött bérleti szerződésben a Bérlő
személye megváltozzon. A Bérlő a továbbiakban a Spiritus Vitae Kft.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
25/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Szigliget Község Önkormányzata és a Blödorn
és Dulin Strandcikk Kft. között 2015. június 1-én sportszer
kölcsönzés céljára létrejött bérleti szerződésben a Bérlő
személye a továbbiakban a Spiritus Vitae Kft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés 1. számú módosításának aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Kovács Dániel vállalkozó mozgóárusítás iránti kérelme
Balassa Balázs polgármester: A kerékpáros pihenő mellett az elmúlt évben büfékocsi céljára
területet adtak bérbe Kovács Dániel részére. A vállalkozó szeretné üzemeltetni a
továbbiakban is a büfét, kéri, hogy a területet a képviselő-testület a korábbi feltételekkel adja
bérbe részére.
Javasolja hogy 2018. április 1-től szeptember 30-ig adjanak bérbe a 04/2 hrsz-u ingatlanból 20
m2 nagyságú területet büfékocsi elhelyezés céljára Kovács Dániel uzsai lakos részére. A
bérleti díj összegét 200.000 Ft-ban javasolja meghatározni.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
26/2018. (II.15.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget 04/2 hrsz-u
ingatlanból 20 m2 nagyságú területet bérbe ad Kovács Dániel
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vállalkozó részére büfékocsi elhelyezése céljára. A bérleti
jogviszony időtartama 2018. április 1 2018. szeptember 30-ig
tart. A bérleti díj összege 200.000 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2018. március 31.

Balassa Balázs polgármester a Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti,
Nemesgulács és Szigliget községek képviselő-testületeinek együttes ülésének idejére szünetet
rendel el.
Szünet
Balassa Balázs polgármester: Az együttes ülésen valamennyi képviselő-testület
egyetértésével elfogadták a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését, nincs
akadálya annak, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletét elfogadja a képviselő-testület.
Javasolja, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2018 évi költségvetését az előterjesztés
szerinti rendelet tervezet szerint fogadja el.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:
1/2018. (II. 22.)
rendelet
a 2018. évi költségvetésről

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a képviselők munkáját és az ülést 17.40 órakor bezárta.
Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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