
 1

Képviselő-testület 
Szigliget 

 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 22-én 8.00 
órakor tartott rendkívüli 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 
  
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt, megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Bringakörút – Településrendezési eszközök részleges módosítása 
 
2. Vegyes ügyek  
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1. Bringakörút – Településrendezési eszközök részleges módosítása 
   (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a 
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. készíti a Balatoni Bringakör teljes szakaszára 
vonatkozó útépítési engedélyezési, majd kiviteli terveket. Szigliget község rendezési terve 
nincs összhangban az elképzeléssel, ezért módosítani kell a rendezési tervet. A felújítás 
nemzetgazdaságilag kiemelt projekt, ezért egy viszonylag gyors eljárás során fogják 
módosítani a rendezési tervet. A rendezési terv módosítását az EKO ’96 Mérnöki és Humán 
Szolgáltató készíti. A képviselő-testületnek annyi a feladata, hogy a módosítást elindítsa, a 
költségeket az állam viseli.  A módosítás eredményes lefolytatása érdekében a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően háromoldalú szerződést kell kötni az Önkormányzat, mint 
megbízó, az EKO ’96 Mérnöki és Humán Szolgáltató mint tervező és a TRENECON Kft., 
mint költségviselő között.  
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 
kezdeményezésére a Balatoni Bringakör Szigliget települést érintő szakaszának jelenlegi és 
tervezett állapota közötti összhang megteremtése érdekében a jelenleg hatályos 
településrendezési eszközöket a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítsa. 
 
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:  
 
93/2018. (VI.22.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci 
út 76.) kezdeményezésére a Balatoni Bringakör Szigliget 
települést érintő szakaszának jelenlegi és tervezett állapota 
közötti összhang megteremtése érdekében a jelenleg hatályos 
településrendezési eszközeit a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően módosítja. 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy településrendezési eszközök 
módosítására vonatkozóan az egyeztetést tárgyalásos eljárással 
indítsa el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a településrendezési eszközök módosítására 
vonatkozó tervezői szerződést fogadja el a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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94/2018. (VI.22.) Kt.    
h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzata, mint megrendelő, az EKO ’96 Mérnöki 
és Humán Szolgáltató (1122 Budapest, Alma utca 9.), mint 
tervező és a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 
(székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.), mint költségviselő 
között Szigliget község településrendezési eszközeinek 
módosítására vonatkozó tervezői szerződést megismerte, az 
abban foglaltakkal egyet ért 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a tervezői szerződés aláírására. 
 
Felkéri a Polgármester, hogy a Képviselő-testület döntéséről a 
TRENECON Kft-t értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Vegyes ügyek 
Vár kiállítás 
 
Balassa Balázs polgármester: Legutóbb döntött arról a testület, hogy a vár projekt keretében 
a kiállítás forgatókönyv készítésére, illetve tervezésre három cégtől kér be árajánlatot. 
Megérkezett a három ajánlat, a legkedvezőbb a budapesti Oppidum-Civitas 
Projektlebonyolító Kft.-től érkezett, nettó 5.500.000 Ft összegben. Az SNC Art 
Kiállításrendező Kft. 6.215.000 Ft összegben, a Tristory Kft. pedig 6.435.000 Ft összegben 
nyújtott be ajánlatot. (Árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Javasolja, hogy a budapesti 
Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft. ajánlatát fogadják el. 
 
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:  
 
95/2018. (VI.22.) 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 
azonosítószámú; „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség 
várományos helyszín turisztikaicélú fejlesztése” című projekthez 
„A Balaton vára” című kiállításhoz kapcsolódó végleges 
kiállítási forgatókönyv szakértői tevékenység ellátásával 
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megbízza a Oppidum-Civitas Projektlebonyolító Kft-t, az 
árajánlatban szereplő nettó 5.500.000 Ft-os összeggel. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést 
aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Közvilágítás korszerűsítése 
 
Balassa Balázs polgármester: A meglévő közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban 
megkeresés érkezett az önkormányzathoz. Árajánlatot szeretnének adni, él a lehetőséggel a 
testület vagy nem? Energiatakarékos lámpákról lenne szó, a mostaniak helyett. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Nem hallani jó tapasztalatokat ezekről a lámpákról. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy ne kérjen árajánlatot a testület, nem kíván 
foglalkozni a közvilágítás korszerűsítésével. 
 
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:  
 
96/2018. (VI.22.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település 
közvilágítási rendszerét nem korszerűsíti.  
Felkéri a polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésére 
ajánlatot adni kívánókat a testület döntéséről tájékoztassa. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Szigliget 212/1 hrsz-u ingatlan vásárlására ajánlat 
 
Balassa Balázs polgármester: Megkeresték a Szigliget 212/1 hrsz-u ingatlan tulajdonosai, 
hogy szeretnék értékesíteni az ingatlanjukat. Az ingatlan a majorban van, célszerű lenne 
megvásárolni. Javasolja, hogy a képviselő-testület jelezze az ingatlantulajdonosoknak, hogy 
az ingatlant meg kívánja vásárolni, a vásárlásról az ingatlanforgalmi szakértő által készített 
értékbecslést követően dönt.  
 
A képviselők egyetértettek az ingatlan megvásárlásával. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el.  
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A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
97/2018. (VI.22.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
212/1 hrsz-u ingatlant meg kívánja vásárolni. A vételár 
meghatározása céljából az ingatlant ingatlanforgalmi szakértővel 
felértékelteti.  
Megbízza a polgármestert, hogy az értékbecslést rendelje meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Környezetvédelmi program 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Lesencéktől a Balatonig Kistérséghez tartozó települések 
2004-ben készíttették el környezetvédelmi programjukat. A programot a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően felül kell vizsgálni, ez az elmúlt évben ismételten megtörtént. 
Javasolja, hogy a Lesencéktől a Balatonig Kistérség Környezetvédelmi Programjának 
megújítása 2017 – 2022. év dokumentációt a jegyzőkönyvhöz melléklet formában fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
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:  
 
98/2018. (VI.22.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Lesencéktől a Balatonig Kistérség Környezetvédelmi 
Programjának megújítása 2017 – 2022. év dokumentációt a 
jegyzőkönyvhöz melléklet formában elfogadja. 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 08.30 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


