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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. október 29-én, 8.00 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.) 
 
Jelen vannak: 

Balassa Balázs  polgármester 
Káli Magdolna alpolgármester 
Dr. Karasszon Diana képviselő 
Balassa Dániel  képviselő 
Pupos Ferenc 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. Fő téri játszótér korszerűsítésének megbeszélése    
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2. Vegyes ügyek 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
 
 
1. Fő téri játszótér korszerűsítésének megbeszélése    
 
Balassa Balázs polgármester: Jogszabály előírja, hogy az önkormányzatoknak a játszótereit 
folyamatosan karban kell tartani, illetve, ha szükséges korszerűsíteni kell. Felkérte azt a 
szakembert, aki a játszóterek állapotát ellenőrzi, hogy mérje fel a játszóterek jelenlegi 
állapotát. Az óvodában a hintát azonnal le kellett zárni, hogy ne használják a gyerekek. Egy 
év alatt nagyon rossz állapotba került. Ez nagyon veszélyes, hiszen nem rég történt egy 
baleset, ahol egy kisgyermek meg is halt a ráeső játszótéri játéktól. Javasolja, hogy a strandi 
játszótérhez hasonlóan egy komplett mászóka egységet vásároljanak. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az általános tartalék terhére 1.500.000 
Ft összeget biztosítson a játszóterek korszerűsítésére. 
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A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2019. (X.29.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fő téri 
játszótér korszerűsítésre 1.500.000 Ft összeget biztosít az 
általános tartalék terhére. 

    Felelős: Balassa Balázs polgármester 
    Határidő: folyamatos 
 
2. Vegyes ügyek 
 
2/1. Várfejlesztéssel kapcsolatos döntés módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: 2018. augusztusban hoztak egy döntést, amely a „Balaton-
felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése” című 
pályázat projekthez „A Balaton vára” című kiállításhoz kapcsolódó kiállítás és 
látványtervezési feladatellátásával megbízott céget az árajánlatban szereplő összeggel 
megbízta. A testület a vállalkozói díj összegéből 4.613.000 Ft-ot a megnyert pályázat terhére 
biztosított, a fennmaradó 1.203.000 Ft-ot a 2018. évi várbelépőből befolyt többletbevétel 
terhére biztosította. Ezt kell módosítani aszerint, hogy a megnyert pályázati forrásból 
4.616.000 Ft-ot, önerőből pedig 1.200.000 Ft-ot biztosít ugyanúgy a 2018. évi várbelépőből 
befolyt többletbevétel terhére.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozatot az említettek szerint 
módosítsák. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2019. (X.29.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
113/2018. (VIII.27.) számú Kt. határozatának a vállalkozói díj 
fedezetére vonatkozó bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
A képviselő-testület a vállalkozói díj összegéből 4.616.000 Ft-ot 
a GINOP-7.1.6-16.-2017-00004 azonosítószámú pályázatban 
elnyert támogatás terhére, 1.200.000 Ft-ot a 2018 évi 
várbelépőből befolyt többletbevétel terhére biztosítja.  
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
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2/2. Idősek napja  
 
Balassa Balázs polgármester: Beszélt Széll Gábor vállalkozóval az idősek napjával 
kapcsolatban. Felajánlotta, hogy az Esterházy pincében vendégül látja az időseket, és az 
önkormányzattól csak az oda-visszaszállításukban kér segítséget. Véleménye szerint ezt a 
felajánlást nem kellene visszautasítani.  
 
Káli Magdolna alpolgármester: Szerinte sem kellene ezt visszautasítani, megbeszéli a 
részleteket Széll Gáborral. 
 
Balassa Balázs polgármester: A tavalyi évben is csináltatott a testület egy falinaptárt, és azt 
adta az időseknek, a megmaradt naptárakat pedig értékesítette. Javasolja, hogy az idei évben a 
naptár az idősebbek régi, fiatalkori képeivel legyen elkészítve. Kapott árajánlatot az A4-es 
méretű fekete fehér naptár elkészítésére, 100 db esetén 565 Ft/db + áfa, 200 db esetén 460 
Ft/db + áfa. El kell dönteni, hogy hány darabot rendeljen a testület. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy 200 db naptárat rendeljen az idősek 
napjára. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2019. (X.29.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zeigler-
nyomda Kft. (8360 Keszthely, Rezi út 3.) árajánlata alapján 200 
db falinaptárt rendel 460 Ft/db + áfa összegben. Az összeget az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2019. november 15. 
 

2/3. vegyes ügyek 
 
Pupos Ferenc képviselő: Javasolja, hogy a halottak napja után, dolgozzanak ki egy védelmi 
rendszert a temetőbe, mert a vadak, kutyák, birkák bejárnának, mindent feltúrnak, megesznek.  
A kikötő és a strand között kisebb pihenő helyek, padok elhelyezését javasolja, hogy még 
jobban hasonlítson egy sétányra.  
A vízelvezető árkokat át kellene nézetni, esetleg kitisztíttatni, ahol szükség van rá. Nemsokára 
jön a csapadékos idő. 
 
Balassa Balázs polgármester: Az árkok tisztíttatására már felkért valakit, amint lesz 
kapacitása, elkezdi a munkát.  
 
Kéri a képviselőket, hogy írják le a következő évi és a ciklusban megvalósítani kívánt 
fejlesztéséket, ezek alapján készítik majd el a következő évi költségvetést, illetve a gazdasági 
programot. 
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 8.40 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


