
 1

Képviselő-testület 
Szigliget 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 23-án, 
08.00 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 
Csombó Lajosné óvodavezető 

 
Érdeklődök száma: 2 

 
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 azzal a módosítással fogadja el a testület, hogy 
első napirendi pontként a harmadik napirendi pontot tárgyalják.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Az önkormányzat fenntartásában működő Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 

2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
  
2.  2019. évi költségvetési rendelet módosítása    

Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
3.  „Tapolca - Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” projekt tervezési 

szolgáltatásaira beérkezett ajánlatok alapján a tervező kiválasztása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
4. Bursa Hungarica felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
5. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár véleményezése 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
6. Vegyes ügyek 
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1. Az önkormányzat fenntartásában működő Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 
2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése  
(az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi az 
intézményvezetőt, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést. 
 
Csombó Lajosné óvodavezető: Nem, de más témában szeretne pár szót szólni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést végignézve látta, hogy az előzetesen 
megbeszélt kéréseket, igényeket teljesítették. Minden megfogalmazott cél, feladat azt 
szolgálja, hogy a szigligeti óvoda minőségben is szolgálja az odajáró gyerekeket. A 
szeptemberi létszám 21 fő, megkérdezi, hogy mikor várható a többi gyermek, akiket beírattak 
a szülei.  
 
Csombó Lajosné óvodavezető: Jövő év márciusig még 4 kisgyermek fog érkezni az 
óvodába, amivel teljes lesz a létszám, a felvehető gyerekek száma 25 fő.  
Az előző évi beszámolót megírta, gondolja, hogy a testület olvasta, hiszen el is fogadta. 
Szerinte volt jó és rossz is egyaránt az elmúlt évben, illetve az év során. Örült volna annak, ha 
megmondja valaki, hogy jó úton jár vagy sem. Úgy érezte, egyedül járja az útját az 
óvodavezetéssel kapcsolatban. A támogatást a kollégáitól és a szülőktől megkapta, illetve az 
utóbbiaktól rosszat is kapott eleget. Hibájának érzi, hogy túl lelkes próbál lenni, óvónőként, 
óvodavezetőként és otthon feleség és anyaként. Amit a testülettől kért, úgy gondolja 
tisztelettudóan kérte, azokból a dolgokból, amiket kért nagyon sok mindent meg is kapott, de 
a saját laptop-ját kellett használnia – nincs nyomtatója, másolója az óvodának. Nincs 
interaktív tábla, a mai gyerekek a digitális világba születtek és abban is élnek, ezért merült fel 
kérésként. Volt szülő, aki azért nem íratta ebbe az óvodába a gyermekét, mert nem volt ilyen 
tábla.  
Sok minden megvalósult – kirándultak, túráztak a gyerekekkel, és sok előadót is hívott nekik 
az óvodába, és ez ezután is így lesz. 
 
Balassa Balázs polgármester: Az elmondottak alapján, úgy értelmezte, hogy a képviselő-
testület nem volt partner az óvoda működésében. Az elfogadott költségvetésben tervezett 
összegekkel a vezetőnek kell gazdálkodnia. 
 
Csombó Lajosné óvodavezető: Partner volt a testület, a költségvetés elkészítésében Vajda 
István pénzügyes kolléga segítette, mert nem tudta, hogy hogyan kell megcsinálni, összerakni, 
hiszen ez volt az első eset, hogy ilyen költségvetést készítenie kellett.  
 
Balassa Balázs polgármester: Egy intézmény költségvetése úgy működik, hogy a vezetője, 
jelen esetben az óvodavezető minden évre vonatkozóan elkészíti a költségvetés tervezetét, 
amelyekben szerepelnek az az évi igények, fejlesztések, működéshez szükséges költségek. A 
tervezetet a képviselő-testület megtárgyalja, amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete 
lehetővé teszi, elfogadja. Az elfogadott költségvetésből kell gazdálkodnia az adott évben. Az 
ezen felül felmerülő költséget kérheti az intézményvezető a képviselő-testülettől. Mindig 
hagyta az intézményvezetőket dolgozni, nem szólt bele a munkájukba. 
Javasolja az óvodavezetőnek, hogy a pénzügyes kollégával, akivel a költségvetést tervezték, 
nézzék meg, hogy mennyi pénz és milyen kiadási részben maradt és azzal gazdálkodhat a 
testület engedélye nélkül, hiszen egyszer már elfogadta a testület a költségvetést. 
A munkájával kapcsolatban jelezni fogja, hogyha valamit nem jól csinál.  
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Káli Magdolna képviselő: Szerinte a legnagyobb visszajelzés az, hogy teljesítette a 
maximáslis gyermeklétszámot az óvoda. 
 
Balassa Balázs polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozatot fogadja el a képviselő-
testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2019. (IX.23.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
az önkormányzat fenntartásában működő Szigligeti Napközi 
Otthonos Óvoda vezetője által 2019/2020. nevelési évre 
készített, a határozat mellékletét képező munkatervben 
foglaltakkal.  
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével, értesítse a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 
vezetőjét.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester  
Határidő: azonnal 

 
2. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása  
(az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet mindenki megkapta. 
Lényeges változás nem történt. Egy olyan tétel van, ami a közös hivatal fenntartására 
megnyert 5.000.000 Ft. Ez az összeg kikerült az önkormányzat támogatási részéből, és 
átkerült az állami támogatási részbe.  
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta: 
 
10/2019. (IX. 30.)  

r e n d e l e t   
 

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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3. „Tapolca - Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” projekt tervezési 
szolgáltatásaira beérkezett ajánlatok alapján a tervező kiválasztása  
(az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletei) 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület előzetesen döntött arról, hogy 
árajánlatokat kér be az ügyviteli szolgáltatások és különböző tervezési szolgáltatások 
elvégzésére. Három cégtől kértek ajánlatott a tervek elkészítésére. A Grafoto 3D Bt. 
bruttó18.669.000 Ft összegű ajánlata az értékelési pontok alapján 100 pontot ért el. A TURA-
TERV MÉRNÖKIRODA Kft. bruttó 36.703.000 Ft összegű ajánlata az értékelési pontok 
alapján 61 pontot ért el. Az Unicef-Szalamandra Kft. 18.923.000 Ft összegű ajánlata az 
értékelési pontok alapján 82 pontot ért el. A beérkezett ajánlatok között kettő van, ami 
értékelhető, és a költségvetési értékhatár alatt van, a harmadik egy kicsit elrugaszkodott a 
valóságtól. Az értékelési pont az árból és a minőségből tevődött össze. Ezek alapján a Grafoto 
3D Bt. adta be a legjobb árajánlatot. Ha valamilyen oknál fogva meghiúsulna a 
szerződéskötés a Grafoto 3D Bt-vel, akkor az Unicef-Szalamandra Kft-vel javasolja a 
szerződéskötést. 
 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület győztesnek a Grafoto 3D Bt.-t hirdesse ki, 
másodikként pedig az Unicef-Szalamandra Kft.-t. 
 
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: 
 
100/2019. (IX.23.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-
3.1.1.-15-VE1-2016-00009 „Tapolca-Szigliget közötti 
kerékpárút megvalósítása” című pályázat keretén belül az 
ügyviteli szolgáltatások és különböző tervezési szolgáltatásokra 
kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok közül első helyen a Grafoto 
3D Bt. (Budapest, Dob u. 92.) bruttó 18.669.000 Ft összegű 
ajánlatát fogadja el.  
A Képviselő-testület a második legjobb ajánlatnak az Unicef-
Szalamandra Kft. (Budapest, Bornemissza tér 12.) bruttó 
18.923.000 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést a Grafoto 3D Bt.-vel kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

4. Bursa Hungarica felsőfokú tanulmányi ösztöndíjpályázathoz csatlakozás  
(az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
  
Balassa Balázs polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019. augusztus 29-én nyílt pályázat keretében 
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meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020. évi 
pályázati fordulóját, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók tanulmányainak 
támogatására. Szeretné, ha az előző évekhez hasonlóan támogatnák a felsőoktatási 
intézmények hallgatóit. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal.  
 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozatot fogadja el a képviselő-
testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
101/2019. (IX.23.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2020. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó 
nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a 
beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé. 
Határidő: 2019. október 2. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
5. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár véleményezése  
(az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A nemzeti 
köznevelésről szóló törvény alapján a köznevelési feladatokat ellátó megyeszékhely szerinti 
járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzeteit. A nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI 
rendelet szerint eljárva a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó 
napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, 
amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 
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Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozatot fogadja el a képviselő-
testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2019. (IX.23.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 
által meghatározott és közzétett, a Tapolcai Járásban Szigliget 
településre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános 
iskola (Szigligeti Általános Iskola 8264 Szigliget, Kossuth u. 
53.) felvételi körzethatár meghatározásával. 
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hátrányos helyzetű gyermek nincs. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának küldje 
meg. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

6. Vegyes ügyek 
 
6/1. Szigligeti Turisztikai Egyesület kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Az Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöke kéri, hogy az idei 
évben is megrendezésre kerülő Süllőfesztivál lebonyolításához az előző évek gyakorlatának 
megfelelően a képviselő-testület a szigligeti strandot és a nagy parkoló területét díjmentesen 
biztosítsa számukra. 
 
A polgármester javasolja, hogy a strand és a nagyparkoló területét díjmentesen biztosítsa a 
Képviselő-testület a Szigligeti Turisztikai Egyesület részére.  
 
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: 
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103/2019. (IX.23.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Turisztikai Egyesület által szervezett Szigligeti 
Süllőfesztivál idejére a strand területét és a strandi parkolót - az 
előzetesen egyeztetett módon elhelyezett vendéglátó egységek, 
színpadok elhelyezésére - ingyenesen az Egyesület 
rendelkezésére bocsátja. A rendezvény ideje alatt a 
közműköltségeket, szemétszállítást, a rendezvény kapcsán 
jelentkező egyéb költségeket, pl. jogdíj, a Szigligeti Turisztikai 
Egyesület fizeti. Amennyiben az önkormányzati tulajdonban 
károkozás történik, annak megtérítése a rendező kötelezettsége. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnökét tájékoztassa. 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
6/2. Vajda János Gimnázium támogatási kérelme 
  
Balassa Balázs polgármester: Érkezett egy kérelem az iskola diákjától. Átadja a szót 
Szalainé Bárány Éva képviselőnek.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Minden év szeptemberében megrendezésre kerülnek a 
Vajda Napok, amit az előző év nyertes osztálya rendezhet meg a következő évben. Ehhez 
kérnek támogatást, de a rendezvény már lezajlott. Különben is csak egy szigligeti gyereket 
érint. Nem tartja indokoltnak a támogatást, mert ennyi erővel minden középiskolás gyermek 
iskolájának rendezvényét támogathatnák.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nincsen tisztába az iskolában zajló munkával, ezért 
hagyatkozva az elmondottakra, nem javasolja a támogatást.  
 
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: 
 
104/2019. (IX.23.) Kt.    

h a t á r o z a t 
     

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Keszthelyi Vajda Napok költségeihez nem nyújt támogatást.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
kérelmezőt a testület döntéséről tájékoztassa. 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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6/3. Szigliget község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása  
(az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: 2019. évben a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése 
vált szükségessé 2019-2024 időszakra, mely program elkészítése során kiemelt figyelmet 
fordítottunk az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás 
követelményeinek érvényesülését segítő intézkedésekre. A helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szabályairól szóló kormányrendelet és miniszteri rendelet jelentős mértékben 
meghatározzák a tartalmi követelményeket. A megfogalmazott intézkedések, tevékenységek 
annak függvényében kerültek meghatározásra, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítható 
legyen. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozatot fogadja el a képviselő-
testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
105/2019. (IX.23.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés 
melléklete szerinti formában és tartalommal Szigliget Község 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2019-2024. időszakra 
vonatkozóan elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentum 
aláírására, egyidejűleg megbízza, hogy a helyben szokásos 
módon tegye közzé, és küldje meg az Észak és Nyugat 
Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóságnak.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6/4. Jégpálya üzemeltetése 
 
Balassa Balázs polgármester: Ajánlatot kaptak a jégpálya telepítésére, mely lényegesen 
kedvezőbb - 4 millió Ft + Áfa - mint az előző években.  Az árcsökkenés egyetlen oka, hogy a 
jégpályát biztosító vállalkozóval anyagi áldozatot is hajlandó ebben az évben vállalni azért, 
hogy ez a jó kezdeményezés folytatódjon. A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület 
fogadja el a jégpálya telepítésére érkezett ajánlatot. Jó lenne, ha továbbra is biztosítanák a téli 
időszakban is a sportolási, szórakozási lehetőséget. 
 
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: 
106/2019. (IX.23.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén műjégpályát alakít ki. A műjégpályát az önkormányzat 
saját dolgozóival üzemelteti 2019. december 6-tól 2020. február 
23-ig.  
A képviselő-testület a műjégpálya kialakításához szükséges 
4.000.000 Ft + ÁFA + áramdíj a 2019 évi strandbelépőből 
befolyt többletbevétel terhére biztosítja.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
üzemeltetés részletes feltételeit dolgozza ki és felhatalmazza a 
műjégpálya bérletére vonatkozó szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

6/5. Horgászverseny a strandon 
 
Balassa Balázs polgármester: Erről egyszer már döntött a testület. A tavaszi horgászverseny 
rendben lezajlott, nem volt semmi gond.  

 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület engedélyezze a horgászversenyt a 
strandon. 
 
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: 
 
107/2019. (IX.23.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jövőben 
lehetőséget biztosít arra, hogy tavasszal és ősszel a strand 
területén horgászversenyt szervezzenek.  
A Képviselő-testület a Tematik Kabel Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a „Balatoni Ponty 
fogó verseny” operatív szervezője részére a „Nemzetközi 
Balatoni Pontyfogó Kupa” megszervezése céljából a szigligeti 
strand területén 2 csapat részére helyet biztosít. A bérleti díjat 
csapatonként 100.000 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: 2019. október 15. 
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 9.10 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


