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Képviselő-testület 
Szigliget 

 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 2-án 8.00 
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.) 
 
Jelen vannak: 

Balassa Balázs  polgármester 
Szabó Tibor  alpolgármester 

 Szalainé Bárány Éva képviselő 
Dr. Karasszon Diana képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette: 

Káli Magdolna képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 Lutár Mária   jegyző 
 
 
 
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.  Üzlethelyiségek bérletére kiírt pályázatok elbírálása  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2.  Vegyes ügyek 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
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1. Üzlethelyiségek bérletére kiírt pályázatok elbírálása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
1/1. Tűzoltószertár bérletére kiírt pályázat elbírálása 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület a pályázatot kereskedelmi, vagy vendéglátó 
célú üzemeltetésre írta ki. A pályázati kiírásra ajánlat nem érkezett. 
  
Dr. Karasszon Diana képviselő: Javasolja, hogy legyen kiírva még egyszer a pályázat. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ugyanazokkal a feltételekkel legyen kiírva a pályázat, vagy 
ne szabja meg a testület, hogy milyen célra szeretné bérbe adni.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Ne legyen megszabva. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a régi tűzoltószertár bérbeadására újra 
írják ki a pályázatot, azzal a módosítással, hogy az üzemeltetés célját nem határozza meg a 
testület. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2019. (IV.02.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, hogy a Szigliget Kossuth u. 17/B. szám (83. 
hrsz, volt tűzoltószertár) alatti üzlethelység bérbeadására 
vonatkozó pályázati kiírást ismételten tegye közzé azzal a 
módosítással, hogy az üzemeltetés célját a kiírás ne tartalmazza. 
 
Határidő: 2019. április 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 

2/1. Strandi fagylaltozó bérletére kiírt pályázat elbírálása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Három ajánlat érkezett a strandi fagylaltozó bérbeadására kiírt 
pályázatra. A pályázati feltételeknek minden pályázó megfelel. A Michael & Jung 
Vendéglátóipari Kft. 4.500.000 Ft összegű, Simon László 5.000.000 Ft, a Végvári Gelato Kft 
pedig 5.512.000 Ft összegű ajánlatott adott.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a legmagasabb összegű bérleti díjat 
megajánló Végvári Gelato Kft. részére legyen bérbe adva a strandi fagylaltozó. 
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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45/2019. (IV.02.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén az Önkormányzat tulajdonában lévő strandi 
fagylaltozót a pályázati kiírásban foglal feltételekkel a Végvári 
Gelato Kft. részére bérbe adja fagylaltozó üzemeltetés céljára 
2024. december 31-ig tartó időszakra. A bérleti díj összege 
5.512.000 Ft/szezon azaz Ötmillió-ötszáztizenkétezer 
forint/szezon. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2019. április 25. 

 
 
2. Vegyes ügyek 
 
2/1. Varga Sándor Balázs kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Varga Sándor levelet írt a jegyzőnek, hogy szerinte nem volt 
jogszerű, és alaptalan volt a Szigliget 0133/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról szóló határozat 
visszavonása. Sérelmezi, hogy nem megfelelően lett tájékoztatva a testület. Az előző testületi 
ülésen elmondta, hogy kérte Varga Sándortól az évtizedek óta kialakult szokásrend 
tudomásulvételét. Azóta piros karókkal ki van jelölve a megvásárolt szántó területe. Nem 
vitatja annak pontosságát, de ezzel az elkerítéssel meggátolta, hogy az ott élők behordják a 
tüzelőt. Ő attól fél, hogy a 0133/2 hrsz-ú ingatlan közelében élőkkel szemben is érvényesíteni 
szeretné valós, vagy vélt jogait! 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Szinte minden képviselő-testületi ülésen foglalkoznak 
Varga Sándor mezőgazdasági gépeinek parkolásával, vagy kutyáival. Ezt évek óta nem tudják 
megoldani, a folyamatos kérésék, figyelmeztetések ellenére nem hajlandó a mezőgazdasági 
gépekkel, olyan helyre állni, ahol nem zavarja a többi közlekedőt A szűk, lejtős úton 
gépjárművekre, kerékpárosokra egyaránt veszélyes a mezőgazdasági gépek parkoltatása, a 
gépeken lévő karok, tüskék súlyos balesetet okozhatnak. Az az egyetlen hely, ahol a 
gépjárművek biztonsággal kerülhetik egymást. 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület szabadon dönt abban, hogy bérbe adja-e 
az önkormányzat ingatlanát vagy nem, javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne változtassa 
meg a döntését a Szigliget 0133/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadásának visszavonásáról. 
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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46/2019. (IV.02.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2019. 
(III.5.) Kt. számú határozatát nem változtatja meg. Továbbra is 
fenntartja a Szigliget 0133/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadásának 
visszavonásáról szóló határozatát. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy a döntésről 
Varga Sándort tájékoztassa. 

    Határidő: 2019. április 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
2/2. Strand és a kikötő közötti útszakasz aszfaltozása 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület döntött arról, - mivel a Magyar Közút 
nem tud hozzájárulni a Réhelyi út felújításhoz - saját forrásból valósítja meg a kikötő és a 
Csonkatorony közötti út egy újabb szakaszának aszfaltozását. Három ajánlatkérőt küldött ki, a 
folyamatot elindította, április 8-ig kell beérkezni az ajánlatoknak. Szeretné, ha április közepén 
elkezdődne a munka, hogy május végéig be lehessen fejezni. Kb. 380 méternyi utat lehet 
felújítani a költségvetésben tervezett előirányzatból. A közútkezelőt megkereste, hogy 
engedélyezzék az állami út felújítását. A közútkezelő a forgalomirányítást átvállalja, illetve az 
útburkolati jelek felfestését az elkészült útra.  
 
2/3. Az általános iskola nyári tábor költségeihez való hozzájárulási kérelem 
 
Balassa Balázs polgármester: Csák Enikő tanító kérelemmel fordult a testülethez, július 3-
10 között Őrimagyarósdon szerveznek tábort az általános iskolás gyerekeknek, 18 fő gyermek 
és 3 felnőtt részvételével. A buszköltségre kér 100.000 Ft összegű támogatást.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szigligeti Általános Iskola 
tanulóinak nyári táboroztatásának buszköltségeit 100.000 Ft összegben vállalja át az 
önkormányzat. 
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2019. (IV.02.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskola tanulóinak nyári táboroztatásának 
buszköltségeit 100.000 Ft összegben átvállalja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Csák Enikő pedagógust tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 8.45 órakor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


