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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. június 14-én 7.30 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 

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

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária   jegyző 
  
Meghívottak:   
 Csombó Lajosné  pályázó 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, 
hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Óvodavezetői pályázat elbírálása 
2. Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
értékelése 
3. Vegyes ügyek  
 

 
1. Óvodavezetői pályázat elbírálása 
    (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést és a beérkezett pályázati anyagot mindenki 
megkapta. Egy pályázat érkezett az óvodavezetői állásra, a pályázó az óvoda 
óvodapedagógusa Csombó Lajosné. Kéri Csombó Lajosnét, ismertesse az intézmény 
vezetésére vonatkozó programját.  
 
Csombó Lajosné: 8 éve van ebben az óvodában, már meri azt mondani, hogy ez az én 
óvodám. A jövőben mit tud tenni, mint vezető erre kár volna bármilyen ígéretet tenni, mert 
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nem is fogalmazott meg semmilyen konkrétumot a pályázatában. Először szeretné hallani a 
munkatársai, a szülők igényét, hogy minek örülnének a továbbiakban, ezt továbbítaná a 
testület felé, amit közösen megpróbálnak megvalósítani. Minden kezdet nehéz, szükségesnek 
tartja a támogatást, igénybe is szeretné venni és a szülők támogatását is szeretné megtartani. 
 
Balassa Balázs polgármester: Csak egy dologra szeretné kérni a jövővel kapcsolatban, hogy 
ne a testületnek kelljen kitalálni, hogy mire van szüksége az óvodának, vagy mitől lehetne 
szebb és jobb.  Javasolja, hogy bízzák meg Csombó Lajosnét az óvodavezetői feladatok 
ellátásával. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
80/2018. (VI.14.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető feladatainak 
ellátásával 2018. augusztus 1. napjától 2023. augusztus 15. 
napjáig terjedő határozott időre Csombó Lajosnét, az intézmény 
óvodapedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett 
közalkalmazottját bízza meg.  
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
alapilletmény         
vezetői pótlék (40 %)                   
összesen 
A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogokat gyakorló 
polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízással 
kapcsolatos munkaügyi dokumentumok elkészítéséről és 
átadásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 

Dr. Karasszon Diana megérkezett az ülésterembe, a képviselők száma 5 főre változott. 
 

2. Szigliget Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak értékelése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A beszámolót mindenki megkapta, van valakinek kérdése 
ezzel kapcsolatban?  
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el.  
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A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a beszámolót. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
81/2018. (VI.14.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselőt-testülete a 2017. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről 
szóló beszámolót elfogadta. 

 
3. Vegyes ügyek 
 
1. A nyári napközis táborban felügyeletet ellátó pedagógusok megbízási díjának 
megállapítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A tavalyi évben elindítottuk a nyári napközis tábort 
közvetlenül a tanítás után. A tábor költségeit 2017. évben 281.540 Ft-tal támogatta az 
önkormányzat, melyet a pedagógusok díjazására fordítottak. Ez évben is megszervezi az 
iskola a nyári tábort, kéthetet Szigligeten, egy hetet pedig Bakonybélben tölthetnek a 
gyerekek.  A gyereklétszám nőtt, az iskola elindult egy olyan úton, ami azt eredményezheti, 
hogy iskola megmaradhat a településen. A nyári táborban részvevő pedagógusok napidíjára 
összesen bruttó 572.175 Ft támogatást kér az intézményvezető. Ezt nagyon soknak tartja, nem 
egységes a pedagógusok díjazása, amit kiszámolt az intézményvezető. Úgy gondolja, a 
pedagógusok besorolásától függetlenül a testületnek kell megállapítani a napidíj összegét. 
Javasolja, hogy a szigligeti táborban a pedagógusok napidíját bruttó 8.000 Ft, a bakonybéli 
táborban bruttó 10.000 Ft összegben állapítsa meg a képviselő-testület. A háromhetes nyári 
napközis tábor költségeire hetente 2 fő pedagógussal számolva összesen 260.000 Ft-ot 
biztosítson a képviselő-testület.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
82/2018. (VI.14.) Kt.   

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szigligeti nyári napközis táborban résztvevő pedagógusok 
napidíját bruttó 8.000 Ft-ban állapítja meg, 10 napra összesen 
160.000 Ft összegben. A bakonybéli táborban résztvevő 
pedagógusok napidíját bruttó 10.000 Ft-ban állapítja meg, 5 
napra összesen 100.000 Ft összegben. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
Szigligeti Általános Iskola Igazgatóját tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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2. Vár pályázathoz ajánlat kérés 
(Ajánlati felhívás a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigligeti vár turisztikai fejlesztése pályázat keretében 
megvalósuló beruházás megvalósításának újabb lépése „A Balaton vára” című kiállításhoz 
kapcsolódó végleges kiállítási forgatókönyv szakértői tevékenység ellátásra ajánlatok 
bekérése. Javasolja, hogy a pályázati felhívást (árajánlatkérést) Tristori Kft. Szekszárd, 
Honvéd utca 25., SNC Art Kiállításrendező Kft. Biatorbágy, Bethlen Gábor utca 68. és 
Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft. Budapest, Báthory utca 8. fsz. 2. részére küldjék 
meg.  
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
83/2018. (VI.14.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
világörökségi helyszínek turisztikai célú fejlesztésének 
megvalósítására benyújtott, GINOP-7.1.6-16-2017-00004 
azonosító számú; „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség 
várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése” című 
projekthez „A Balaton vára” című kiállításához kapcsolódó 
végleges kiállítási forgatókönyv szakértői tevékenység ellátása 
pályázati felhívást elfogadja, a pályázati felhívást a 
Tristori Kft. Szekszárd, Honvéd utca 25.,  
SNC Art Kiállításrendező Kft. Biatorbágy, Bethlen Gábor utca 
68.,  
Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft. Budapest, Báthory 
utca 8. fsz. 2.  
részére küldi meg.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati 
felhívás kiküldéséről gondoskodjon.  
Határidő: 2018. június 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
3. Sportolj Velünk Sportegyesület támogatási kérelme 
(Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Ismereti a Sportolj Velünk Sportegyesület Veszprém 
támogatási kérelmét. Az általános iskolába járó gyerekek közül 15 fő vesz részt a programban, 
közülük többen jó eredményeket értek el. Úgy gondolja, hogy azokat a gyerekeket, akik 
mozogni, sportolni szeretnének az önkormányzatnak támogatni kell. Egy megyei egyesület 
keretében a szakmai és a versenyzési lehetőség is jobb, az eredmények tovább ösztönzik a 
fiatalt és a szülőket is, hogy a gyermekek ne hagyják abba idő előtt a rendszeres sportolást.  
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Az egyesület utazási költségre, nevezési díjra, edzői díjra, sporteszközök- és felszerelés 
vásárlására kér 350.000 Ft támogatást, javasolja, hogy a képviselő-testület 250.000 Ft 
összeggel támogassa az egyesületet. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
84/2018. (VI.14.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
sportegyesületek támogatása céljára tervezett előirányzat terhére 
250.000 Ft-tal támogatja a Veszprémi Sportolj Velünk 
Sportegyesületet. A támogatás utazási költségre, nevezési díjra, 
sporteszközök- és felszerelések vásárlására használható fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
4. Szentesi Családsegítő Központ kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Az idén is táboroztat hátrányos helyzetű gyermekeket a 
Szentesi Családsegítő Központ. A tábor szervezését az önkormányzat ingyenes strandbelépővel 
támogatja évek óta. Javasolja, hogy ebben az évben is biztosítsák ezt a támogatást.  
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
85/2018. (VI.14.) Kt.   

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi 
Családsegítő Központ kérelmére 2018. július 8-tól 13-ig 40 fő 
gyermek részére ingyenes belépést biztosít a strandra. 
Megbízza a polgármestert, hogy képviselőtestület döntéséről a 
Szentesi Családsegítő Központot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2018. június 18. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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5. Mile Pál lakásbérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Mile Pál kérelmet nyújtott be, hogy a lakásbérleti szerződését 
hosszabbítsa meg az önkormányzat. A szülők jelezték feléjük, hogy nem minden tekintetben 
elégedettek a munkájával, hozzáállásával.   
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Hozzá is eljutottak panaszok. Ezeket tegnap az igazgatónőnek 
jelezte.   
 
Balassa Balázs polgármester: Több lehetősége van a testületnek. Az egyik az, hogy nem 
véleményezi Mile Pál munkásságát és támogatja az iskolát azzal, hogy megtartja a szolgálati 
lakást, és az iskolának biztosítják státuszként. A másik lehetőség, hogy figyelmen kívül hagyva a 
szülők jelzését, újabb egy évre meghosszabbítják a szerződést. További lehetőség, egy rövidebb 
bérleti időszak meghatározásával jelzik igényüket a szülők és a pedagógus közötti helyzet 
normalizálására.   
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Megfogalmazódott egyes szülők részéről az igény, hogy egy 
másik tornatanár végezze a munkát a továbbiakban. Ezzel a dologgal nagyon bajban van. Nem 
szeretné, ha úgy tűnne, hogy az önkormányzat szeretne személyi kérdésekben dönteni és a 
szolgálati lakás megvonásával kényszerítené ki a váltást.   
 
Káli Magdolna képviselő: Szakmailag viszont jó, a gyerekek sorban hozzák az eredményeket. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Emlékezzenek vissza, amikor lakást kért, azt mondta neki csak egy 
éves problémája van. Ötödik éve van a szolgálati lakásban.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Van még egy apró dolog, amiről nem tudja, hogy tudnak-e a 
képviselők. Az informatika tanítással gondban van az iskola, mert a Tibor már nem nagyon akarja 
vállalni. Nagyon sok az óra száma a matematika miatt. Informatika tanárt keres az iskola, mivel 
nincs szolgálati lakás, ezért nem tudnak felvenni, több jelentkező is lenne, de úgy, hogy szeretne 
szolgálati lakást, lakhatási megoldást. A szolgálati lakásnak rögtön lenne lakója, ha erről lenne 
csak szó.  
 
Balassa Balázs polgármester: Az a javaslata, hogy hozzanak olyan határozatot, amivel jelzik 
Mile Pál felé, hogy nem automatikus a bérleti jogviszony meghosszabbítása és elvárásuk, hogy 
Mile Pál és a szülők viszonya közelítsen egymáshoz. Javasolja, hogy 2018. december 31-ig 
hosszabbítsák meg a lakásbérleti szerződést, tovább ne, ameddig nem látnak változást.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Azt kell eldönteni, hogy akarjuk vagy nem a hosszabbítást.  
Ez az én saját véleményem, vállalom érte a felelősséget. A testületnek nem kötelessége lakást 
biztosítania ennyi ideig.  
 
Balassa Balázs polgármester: Mi legyen? 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Támogatja, hogy decemberig legyen meghosszabbítva a 
lakásbérleti szerződés. 
 
Káli Magdolna képviselő: Akkor mi lesz az informatika tanárral, azzal lesz a gond 
szeptembertől.  
 



 7

Dr. Karasszon Diana képviselő: Azzal nem ért egyet, hogy most, vagy a nyár végén 
mondják fel a bérleti jogviszonyt. Nagyon nehéz megoldani ilyen rövid idő alatt egy 
lakásproblémát.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Azt gondolja, hogy a szakmai munkájával mindenki 100%-
ban meg van elégedve, ezt nem nekik kell elbírálni. Támogatja, hogy december 31-ig legyen 
meghosszabbítva a lakásbérleti szerződés, de tudatosítani kell, hogy a szakmai tudása mellett 
figyelnie kell a szülők elvárásaira is. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Ha a félévvégéig hosszabbítanánk meg a szerződést? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ne vegyék egybe a lakásszerződést és a munkát. Öt évvel 
ezelőtt úgy kérte a szolgálati lakást, hogy addig kell, amíg be nem fejezi az építkezést. Eltelt 
ennyi idő és sehol sem tart az építkezés, nem is igyekszik vele.  
 
Balassa Balázs polgármester: Átgondolta és javasolja, hogy az első félévvégéig 
hosszabbítsák meg Mile Pál lakásbérleti szerződését. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
86/2018. (VI.14.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mile Pál 
lakásbérleti szerződését 2019. január 31. napjáig 
meghosszabbítja. A bérleti díj mértéke nem változik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására, és megbízza a polgármestert, hogy a 
kérelmezőt a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
6. Alpár Jenőné lakásbérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Alpár Jenőné kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy 
a Szigliget, Kossuth u. 37. szám alatti lakás bérleti jogviszonyát hosszabbítsa meg. Javasolja, 
hogy 2018. augusztus 31-ig hosszabbítsák meg a bérleti szerződést. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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87/2018. (VI.14.) Kt.    
h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alpár 
Jenőné lakásbérleti szerződését 2018. augusztus 31. napjáig 
meghosszabbítja. A bérleti díj mértéke nem változik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására, és megbízza a polgármestert, hogy a 
kérelmezőt a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: 2018. június 30 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
7. Varga Sándor Balázs telekvásárlási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Varga Sándor a Ciframajorban lévő 019/52 helyrajzi számú 
ingatlant szeretné megvásárolni az önkormányzattól. A terület a rendezési terv szerint 
kereskedelmi, szolgáltató terület besorolású, amely elsősorban nem jelentős zavaró hatású 
gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek elhelyezésére szolgál. 
Már több helyi vállalkozó megkereste, hogy telephely kialakítására alkalmas területet tud-e az 
önkormányzat biztosítani. Mivel a 019/52 hrsz-u ingatlan az egyetlen erre alkalmas terület, 
javasolja, hogy ne adja el a testület, alakítsa ki a rendezési terv szerinti kereskedelmi, 
szolgáltató területnek és Varga Sándornak itt biztosítson telephelyet. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
88/2018. (VI.14.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget 019/52 
helyrajzi számú ingatlant nem értékesít.  
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről a 
kérelmezőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2018. június 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy bízza meg a Képviselő-testület, hogy a 
Szigliget Község Önkormányzata tulajdonában lévő 019/52 hrsz-u ingatlan kereskedelmi, 
szolgáltató területté nyilvánítása érdekében szükséges intézkedéseket kezdeményezze.  
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89/2018. (VI.14.) Kt.    
h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget 019/52 
helyrajzi számú ingatlanon a rendezési terv szerinti kereskedelmi, 
szolgáltató terület kialakítását határozza el.  
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan átminősítése 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2018. augusztus 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
8. Katamarán vásárlása  
 
Balassa Balázs polgármester: A vizimentők tájékoztatták arról, hogy a vizimentéshez 
szükséges katamaránt a továbbiakban nem tudják bérbe adni az önkormányzatnak, ezért 
gondoskodniuk kell a strandon a vizimentőknek mentőcsónakról. A mentés katamaránról 
sokkal könnyebb és biztonságosabb, ezért javasolja, hogyha már eszközt kell vásárolniuk, 
akkor katamaránt vegyenek. Nagyon drága, 1 millió forint, de egyszer kell megvenni. 
Javasolja, hogy az általános tartalék terhére vásárolják meg a katamaránt.  
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
90/2018. (VI.14.) Kt.   

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
részére, vizimentés céljára 1 db katamaránt vásárol. Az eszköz 
vásárlására bruttó 1 millió forint keretösszeget biztosít az 
általános tartalék terhére.  
Megbízza a polgármestert, hogy az eszköz beszerzésére kérjen 
árajánlatot. 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
9. Four Color Stúdió BT. bérletidíj tartozásának elengedése 
 
Balassa Balázs polgármester: A Four Color Stúdió Bt. kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a fennálló 3.500.000 Ft bérleti díj tartozást méltányosságból engedje el. A Bt. 
fizette a jégpálya villany számláját, ami hasonló nagyságrendű. Javasolja, hogy 3,5 millió 
tartozásból 500.000 Ft-ot engedjenek el, tekintettel arra, hogy a jégpálya üzemeltetése során az 
áramdíjat a Bt. fizette. A fennmaradó összegre 2019. július 31-ig három egyenlő részletben 
részletfizetést engedélyezzen a képviselő-testület. 
 
A képviselők egyetértetek a javaslattal. 
 



 10

A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
91/2018. (VI.14.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Four 
Color Stúdió Bt” 3.500.000 Ft bérleti díj tartozásából 500.000 Ft-
ot elenged tekintettel arra, hogy a jégpálya üzemeltetése során az 
áramdíjat a Bt. fizette. A fennmaradó összegre 2019. július 31-ig 
három egyenlő részletben részletfizetést engedélyez. 
Megbízza a polgármestert, hogy képviselő-testület döntéséről a 
kérelmezőt tájékoztassa. 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 09.00-kor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


