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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. augusztus 8-án, 8.00 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.) 
 
Jelen vannak: 

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

Tanácskozási joggal meghívott: 
Lutár Mária  jegyző 
 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat. 
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. Tapolca – Szigliget kerékpárút tervezésére ajánlatkérés    
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 Előadó: Lutár Mária jegyző 
 
3.  Vegyes ügyek 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
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1. Tapolca – Szigliget kerékpárút tervezésére ajánlatkérés    
 
Balassa Balázs polgármester: A Tapolca Szigliget kerékpárút beruházás gesztori feladatait 
átvette Szigliget település. Átnézte az elvégzendő feladatokat, sajnos a nulláról kell kezdeni 
mindent. Nincs meg a pontos nyomvonal, ezt még a hatóságokkal egyeztetni kell. Nagyon 
kevés idő maradt az engedélyeztetésre és a beruházás elkészítésére, ezért a tervezési munkát 
mielőbb el kell indítani. Javasolja, hogy a kerékpárút tervének készítésre a képviselő-testület a 
TURA-Terv Mérnökiroda Kft., Grafoto 3D Bt., és a Pannonway Építő Kft.-től kérjen 
ajánlatot. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2019. (VIII.08.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
– Szigliget közötti kerékpárút tervezésére TURA-Terv 
Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat utca 30.), Grafoto 
3D Bt. (1073 Budapest, Dob u. 92. 2/25.), és a Pannonway Építő 
Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi j. u. 9.) cégektől árajánlatot 
kér be. 
Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatkérőket küldje ki. 
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Lutár Mária jegyző: A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak választását a helyi 
önkormányzati képviselők általános választásának kitűzését követően, de legkésőbb a 
szavazás napja előtti negyvenkettedik napon kell megtartani. Azokon a településeken, 
amelyek egy szavazókörből állnak, a helyi választási bizottságba öt tagot kell választani, mert 
e bizottságok a szavazás napján ellátják a szavazatszámláló bizottsági feladatokat is, amihez 
magasabb létszámot állapít meg a törvény. A jelenlegi tagok mindegyiket vállalja a bizottsági 
tagságot a következő 4 évre is. 
 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő tagokat 
válassza meg a Helyi Választási Bizottság tagjainak. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2019. (VIII.08.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § 
alapján a Helyi Választási Bizottság  
tagjának  
Varga Sándor,  
Molnár Ferenc,  
Egyed Péter,  
Marton Éva Zsuzsanna,  
Pupos Lajosné,  
póttagjának  
Kovács Elvira és  
Horváthné Czégány Judit  
 
szigligeti lakósokat választja meg.  

 
3. Vegyes ügyek 
 
3/1. Platthy Fanni Júlia kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: A kérelmező kozmetikai üzlethelyiséget szeretne kialakítani a 
régi tűzoltószertárból. A helyiségben nincsen meleg víz, illetve nem klimatizált. Az 
üzlethelységbe bojlert, elektromos fűtést, illetve klímát szerelne be, ezt vállalja. 200.000 Ft + 
rezsi / év bérleti díjat tudna fizetni, és 2 év időtartalma kéri a bérleti szerződést. 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa a helyiség bérbeadását 
kozmetika és pedikűrszalon céljára. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2019. (VIII.08.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Község Önkormányzat tulajdonában lévő Szigliget, Kossuth 
utca 17/B. szám alatti üzlethelyiséget bérbe adja Platthy Fanni 
Júlia részére kozmetika és pedikűrszalon céljára. 
A bérleti díj: 200.000 Ft + rezsi/év. 
A bérleti jogviszony időtartama: 2 év. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 31. 

 
3/2. Szászi Endre bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Szászi Endre kérelmet nyújtott be a kézműves udvar alatt lévő 
pince bérleti szerződésének 10 évvel történő meghosszabbítására. A jelenlegi szerződés 2019. 
december 31-én jár le. A 10 éves időtartamot soknak tartja, javasolja a 4 évvel való 
meghosszabbítást, illetve a bérleti díj 5 %-os emelését. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők a javaslatot támogatták.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2019. (VIII.08.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget, Kisfaludy 
u. 26. szám alatti pincehelyiségre Szászi Endrével 2015. 
december 31-én kötött bérleti jogviszonyt 2023. december 31-ig 
meghosszabbítja.  
A bérleti díjat 2020. január 1. napjától 325.500 Ft/év összegben 
határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, és 
megbízza, hogy a döntéséről Szászi Endre bérlőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
3/3. GIZO Kft. bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: GIZO Kft. képviseletében Krek Zoltán kérelmet nyújtott be a 
bérleti szerződésének meghosszabbítására, mert az, az idei év október 31. napján lejár.  

 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület hosszabbítsa meg GIZO Kft. bérleti 
szerződését, a bérleti díj mértékét 5 %-kal emeljék meg. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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93/2019. (VIII.08.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigliget, Kisfaludy u. 26. sz. alatt lévő ingatlanon 3 m2 
nagyságú területre ásványi anyagok, ásványi anyagokból készült 
ékszerek, ajándéktárgyak árusítására a Gizo Kft-vel 2018. 
december 12-én kötött bérleti szerződést 2023. december 31-ig 
meghosszabbítja.  
A bérleti díj összegét 2020. január 1. napjától 735.000 Ft/év 
összegben állapítja meg. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására, és megbízza, hogy a döntéséről a Gizo Kft. 
képviselőjét tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
  

 
3/3. Herczeg István bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Herczeg István nyilatkozott arról, hogy továbbra is szeretné 
bérelni a strandon a 8 m2-es területet az ICE ’N’ GO pavilonnak. Kérte a bérleti szerződés 
meghosszabbítását.  

 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület hosszabbítsa meg Herczeg István bérleti 
szerződését 4 év időtartamra.  
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
94/2019. (VIII.08.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Herczeg 
István vállalkozó részére a strand területén 2020. január 1. 
napjától 2023. december 31-ig, 8 m2 nagyságú területet bérbe ad 
jégkrém drazsé (ICE’N’GO) árusítás céljára.  
A terület bérleti díja 600.400 Ft/év. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
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 


