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Képviselő-testület 
Szigliget 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 27-én 15.30 
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 

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

 
Távolmaradását bejelentette: 
 
 Dr. Karasszon Diana képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária   jegyző 
  
 
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 képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1.  Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda – Óvodavezetői pályázati kiírás   
2. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői állásra beérkezett pályázatok 

szakmai elbírálására szakértő bizottság felkérése 
3.  Szigliget Balaton SE – székhelyhasználati engedély 
4.  Szigliget Balaton SE – 2017. évi beszámoló elfogadása  
5. Vegyes ügyek 

 
1.  Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda – Óvodavezetői pályázati kiírás   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az óvodavetető vezetői megbízása július 31-én lejár. Az 
önkormányzati közoktatási intézmény vezetője magasabb vezetői beosztású közalkalmazott. 
A magasabb vezetői beosztást pályázat útján lehet elnyerni, ezért a fenntartónak pályázatot 
kell kiírnia. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
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Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
42/2018. (III.27.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz melléklet pályázati kiírás 
szerinti tartalommal a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 
magasabb vezetői beosztásának betöltésére pályázatot ír ki. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályáztatást a jogszabályokban 
foglaltak szerint bonyolítsa le. 
Határidő: megjelentetés azonnal, lebonyolítás 2018. augusztus 
15. 
Felelős Lutár Mária jegyző 
 

 
2. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői állásra beérkezett pályázatok 
szakmai elbírálására szakértő bizottság felkérése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az óvodavezető kinevezésével kapcsolatban a jogszabályi 
előírások szerint a pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg. A részletes előírásokat az előterjesztés tartalmazza.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
43/2018. (III.27.) Kt.  

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda intézményvezetői állására beérkezett 
pályázatok szakmai elbírálására az alábbi szakértőket kéri fel: 
 
Szalainé Bárány Éva pedagógus 
Gerencsérné Budai Zsuzsanna óvodapedagógus 
Horváth Margit óvodapedagógus 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
  Lutár Mária jegyző 
 

3.  Szigliget Balaton SE – székhelyhasználati engedély 
 
Balassa Balázs polgármester: A Balaton SE alakulásakor 1979-ben a bírósági 
nyilvántartásba az egyesület székhelyeként Szigliget, Kossuth u. 54. lett bejegyezve, mely 
ingatlan Szigliget Község Önkormányzatának tulajdona. A vezetőségben történt változások 
miatt alapszabály módosításra van szükség, melyhez a bíróság kéri a székhelyhasználati 
engedélyt. Az egyesület kéri, hogy a képviselő-testület erősítse meg az 1979-ben kiadott 
székhelyhasználati engedélyt.  
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Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Szigliget Község 
Önkormányzatának tulajdonát képező Szigliget, Kossuth u. 54. szám alatti ingatlanban a 
Balaton Sport Egyesület Szigliget székhelyet létesítsen. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
44/2018. (III.27.) Kt.  
 

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Szigliget Község Önkormányzatának 
tulajdonát képező Szigliget, Kossuth u. 54. szám alatti 
ingatlanban a Balaton Sport Egyesület Szigliget székhelyet 
létesítsen. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a székhelyhasználat 
jogcímét igazoló okiratot aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
4.  Balaton SE Szigliget– 2017. évi beszámoló elfogadása  
 
Balassa Balázs polgármester: A Balaton SE az önkormányzattól 2017 évben 1.200 e Ft 
támogatást kapott. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatásról az 
egyesületnek el kell számolni. Az egyesület benyújtotta az elszámolását, mely a jegyzőkönyv 
melléklete. Javasolja, hogy a beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 
  
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
45/2018. (III.27.) Kt.  

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Balaton SE 2017 évi támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a 
határozat megküldésével az egyesület elnökét tájékoztassa. 
 
Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  

 
5. Vegyes ügyek 
 
Szabó Lászlóné területbérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Szabó Lászlóné őstermelő ismét szeretne a kikötőnél saját 
termelésű zöldség- és gyümölcs árusításra területet bérelni. Javasolja, hogy az elmúlt évhez 
hasonlóan az önkormányzat tulajdonában lévő 891/5 hrsz-u ingatlanon 2018. május 1-től 2018. 
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október 31-ig 6 m2 nagyságú területet biztosítson a képviselő-testület zöldség- és gyümölcs 
árusítás céljára.   
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
46/2018. (III.27.) Kt.  

h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó 
Lászlóné részére a kikötő melletti önkormányzati tulajdonban 
lévő 891/5 hrsz u ingatlanon 2018. május 1-től 2018. 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: 2018. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A 2018 évi közbeszerzési terv szerint közbeszerzési eljárást 
kell kiírni a Szigligeti vár felújítási kiviteli terveinek elkészítésére és a tervezői művezetésre. 
Javasolja, hogy a Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés a „Szigliget várának 
állagmegóvása és turisztikai fejlesztése” közbeszerzési eljárásban közreműködő 
bírálóbizottság elnökének dr Simon Sándort, tagjainak Kocsis Tibort és Vajda Istvánt válassza 
meg a képviselő-testület.  
  
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
47/2018. (III.27.) Kt.  

h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata II. 4.1 
pontjában foglaltak szerint a Kiviteli terv készítése és tervezői 
művezetés a „Szigliget várának állagmegóvása és turisztikai 
fejlesztése” közbeszerzési eljárásban közreműködő 
közbeszerzési bírálóbizottság elnökének dr. Simon Sándort, 
tagjainak Kocsis Tibort és Vajda Istvánt választja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Kiviteli terv készítése és tervezői művezetés a „Szigliget várának állagmegóvása és turisztikai 
fejlesztése” vonatkozásában eljárást megindító felhívás elfogadása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigligeti vár részleges rekonstrukciója, új fedett terek 
kialakítása projekt keretében megvalósuló beruházás kiviteli terveinek elkészítésére és a 
tervezői művezetésre a 2018 évi közbeszerzési terv szerint közbeszerzési eljárást kell indítani. 
A CEU Tender Consulting Kft. elkészítette az „Eljárást megindító felhívást” és a 
közbeszerzési dokumentumokat, melyet a közbeszerzési szabályzat szerint a képviselő-
testületnek el kell fogadni.  
Javasolja, hogy az „Eljárást megindító felhívást” a képviselő-testület fogadja el. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
48/2018. (III.27.) Kt.  

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a GINOP-
7.1.6-16-2017-00004 számú, a Szigligeti vár részleges 
rekonstrukciója, új fedett terek kialakítása projekt keretében 
megvalósuló beruházás vonatkozásában, a Kiviteli terv készítése 
és tervezői művezetés a „Szigliget várának állagmegóvása és 
turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
közreműködő CEU Tender Consulting Kft., mint az ajánlatkérő 
nevében eljáró szervezet által elkészített „Eljárást megindító 
felhívást” és közbeszerzési dokumentumokat megismerte, és 
azokat elfogadja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
képviselő-testület döntéséről a CEU Tender Consulting Kft-t 
tájékoztassa.  
 
Határidő: 2018. április 5. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 12.45-kor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


