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Képviselő-testület 
Szigliget 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 12-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 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.  Szigliget Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 

elfogadása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
3. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kijelölésére vonatkozó 

javaslat véleményezése   
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
4.  Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás 2019. évi tevékenységéről beszámoló       
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
5.  Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
6. Vegyes ügyek 
 



 2

1. Szigliget Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 
elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztés és a rendelettervezetet mindenki megkapta. A 
testület előzetesen egyeztetett a tervezett fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatban. 
Megkérdezte, hogy van-e a költségvetési javaslattal kapcsolatban kérdése a képviselőknek. 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetet az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
3/2020. (II. 17.) 

r e n d e l e t 
 
a 2020. évi költségvetésről 

 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testületnek az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeit évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig meg 
kell állapítani. 
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 
2020. évet követő három évre nincs.  

 
 
Balassa Balázs polgármester: Az államháztartásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a 
költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul milyen mérlegeket és 
kimutatásokat kell szöveges indokolással együtt bemutatni. Az erre vonatkozó előterjesztést a 
képviselők megkapták.  
Javasolja, hogy a költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatást a képviselő-testület fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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11/2020. (II. 12.) Kt.    
h a t á r o z a t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. 
évi költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget 
elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A szennyvízszállításra kijelölt vállalkozó szerződése lejárt, azt 
meg kell újítani. Ehhez kapcsolódóan a rendeletet is módosítani kell. Az előterjesztést és a 
rendelettervezetet mindenki megkapta, megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdése a 
képviselőknek. 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz gyűjtésével, szállításával és lerakásával 2024. december 31-ig szóló időtartamra 
Czanka Barnabást bízza meg.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és lerakásával 
2024. december 31-ig szóló időtartamra Czanka Barnabást 
(8300 Tapolca, Lehel u. 8.) bízza meg 3200 Ft/m3 + ÁFA, azaz 
háromezer kettőszáz forint/m3 + ÁFA áron. 
A Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
A polgármester javasolja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet fogadja el.  
 
 Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
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4/2020. (II. 20.) 
r e n d e l e t 
 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 
24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
3. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kijelölésére vonatkozó 
javaslat véleményezése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Szerencsések, hogy van 
saját általános iskolájuk a településen, ezért Szigliget településre vonatkozóan a Szigligeti 
Általános Iskola lett megjelölve.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ által meghatározott és 
közzétett, Tapolcai Járásban, Szigliget településre vonatkozó, 
kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatár 
meghatározásával. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Balatonfüredi 
Tankerületi Központnak küldje meg. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2020. február 15. 

 
 
4. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás 2019. évi tevékenységéről beszámoló  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A társulás az éves beszámolóját eljuttatta a társulás tagjainak, 
melyet a képviselők is kézhez kaptak. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
kérdés, hozzászólás? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadják el. 
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A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját tudomásul veszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Elnökét a 
határozat kivonat megküldésével értesítse. 
Határidő: 2020. február 28. 

    Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
 
5. Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztés megkapta mindenki. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a 
javaslatot. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balassa 
Balázs főállású polgármester 2020. évi 39 és 2019. évről 
áthozott 9 munkanap szabadságának ütemezését az alábbiak 
szerint jóváhagyja:  
2019. évi szabadság:     
2020. január   27-28-ig   2 munkanap 
2020. január   30-31-ig   2 munkanap 
2020. február   12-13-ig   2 munkanap 
2020. február  26-27-ig   2 munkanap 
2020. március   19-19-ig   1 munkanap 
Összesen:     9 munkanap 
 
2020. évi szabadság:      
2020. március  24-24-ig   1 munkanap 
2020. április   14-17-ig   4 munkanap  
2020. május   19-21-ig   3 munkanap 
2020. június   10-11-ig   2 munkanap 
2020. június   29-30-ig   2 munkanap 
2020. július   13-17-ig   5 munkanap  
2020. augusztus   14-14-ig   1 munkanap 
2020. augusztus   17-19-ig   3 munkanap 
2020. augusztus   29-29-ig   1 munkanap 
2020. szeptember  16-17-ig   2 munkanap 
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2020. szeptember  29-30-ig   2 munkanap 
2020. október  19-22-ig   4 munkanap  
2020. november  12-13-ig   2 munkanap 
2020. november  24-25-ig   2 munkanap  
2020. december   11-12-ig   2 munkanap 
2020. december  21-23-ig   3 munkanap  
Összesen:     39 munkanap 

   Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
   Lutár Mária jegyző 
 

 
6. Vegyes ügyek 
 
6/1. Strand fejlesztéses pályázathoz kapcsolódó fejlesztésekre árajánlatok bekérése 
 
Balassa Balázs polgármester: A strand korszerűsítésére benyújtott pályázaton 40.230.000 Ft 
támogatást nyertek. Az ügynökség elkészített egy prioritás szerinti fejlesztési ütemet, így 
minden évben lehetőség lesz pályázni a strandok korszerűsítésére. Összességében nem kevés 
összeg, amit kaptak, de a beadott pályázathoz képest nagy a különbség. A megnyert összegből 
a két vizesblokkot felújítanák, illetve téliesítenék, ami nyílászárók cseréjét, szigetelést 
jelentené, melegvizes zuhanyzókat alakítanának ki, illetve kötelezően előírták, egy olyan WC 
kialakítását melyet a gyermekek apai felügyelettel is tudnak használni. A füvesítésre 
6.000.0000 összegű támogatást nyertek, ennek egy részét a füvesítésre szeretné fordítani, 
illetve, ahol még nincsen öntözőrendszer ott azt szeretnék kialakítani.  A pályázati pénzből 
még a parti lépcsőket is kicserélik, ehhez viszont valószínűleg az önkormányzatnak hozzá kell 
járulni egy kisebb összeggel, mert sima egyes lépcsőben gondolkozott, de szükségesnek 
tartana három szélesebb lépcső beszerzését. Ahhoz, hogy a pályázati támogatásban 
meghatározott időre teljesíteni tudják a tervezett fejlesztéseket el kell kezdeni az előkészítő 
munkákat. Első lépésben árajánlatokat kell bekérni az egyes munkák elvégzésére.  
Tájékoztatásképpen megemlíti, hogy a strandon lévő játszórét bővítését az idei évben a 
költségvetésbe betervezték, illetve a kis vízben és a homokos részen napvitorlák elhelyezését 
tervezik, hogy a kicsiknek legyen árnyékos helye. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a gyepszőnyeg és az öntözőrendszer 
kialakításának munkálataira kérjen be árajánlatot a Floraqua Plusz Kertépítés (8264 Szigliget 
Kossuth utca 136.), Fülöp Környezet Építő Kft. (8300 Tapolca Nyárfa u. 3.), Ádám Kert Kft. 
(8286 Gyulakeszi 279/4 hrsz.) cégektől. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Turisztikai Ügynökség által kiírt „Természetes fürdőhelyek 
szolgáltatási minőségének biztosítása Szigligeti Községi Strand 
minőségi fejlesztése” pályázaton nyert támogatás összegéből a 
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gyepszőnyegezés és az öntözőrendszer kialakítási munkálatinak 
elvégzésére az alábbi cégektől kér ajánlatot:  
Floraqua Plusz Kertépítés (8264 Szigliget Kossuth utca 136.),  
Fülöp Környezet Építő Kft. (8300 Tapolca Nyárfa út. 3.),  
Ádám Kert Kft (8286 Gyulakeszi 279/4 hrsz.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az 
ajánlatkérőt küldje meg. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a két vizesblokk felújítási 
munkálataira kérjen be árajánlatot Décsey Ép. Kft. (8314 Vonyarcvashegy Galamb u. 2.), 
Sáfár Bau Kft. (8284 Nemesgulács Simon István ltp. 15.), Nyírő Bognár Károly egyéni 
vállalkozó (8319 Lesenceistvánd, Kossuth u.162.) cégektől. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Turisztikai Ügynökség által kiírt „Természetes fürdőhelyek 
szolgáltatási minőségének biztosítása Szigligeti Községi Strand 
minőségi fejlesztése” pályázaton nyert támogatás összegéből a 
strand területén lévő két vizesblokk korszerűsítés munkálatinak 
elvégzésére az alábbi cégektől kér ajánlatot:  
Décsey Ép Kft. (8314 Vonyarcvashegy Galamb u. 2.), Sáfár Bau 
Kft (8284 Nemesgulács Simon István ltp. 15.), Nyírő Bognár 
Károly E.V. (8319 Lesenceistvánd Kossuth u.162.)  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az 
ajánlatkérőt küldje meg fent említett cégeknek. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a parti lépcső vásárlására és 
elhelyezési munkáira kérjen be árajánlatot SELAVI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (8105 
Pétfürdő, Berhidai út 10.), ELBOT Kft. (8200 Veszprém, Ádám Iván út 6.), ITSZ Ipari 
Termelő és Szolgáltató Kft. (8100 Várpalota, Külterület 060/4 hrsz.) cégektől. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Turisztikai Ügynökség által kiírt „Természetes fürdőhelyek 
szolgáltatási minőségének biztosítása Szigligeti Községi Strand 
minőségi fejlesztése” pályázaton nyert támogatás összegéből a 
lépcső vásárlására és elhelyezési munkálatinak elvégzésére az 
alábbi cégektől kér ajánlatot:  
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SELAVI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (8105 Pétfürdő, 
Berhidai út 10.), ELBOT Kft. (8200 Veszprém, Ádám Iván út 
6.), ITSZ Ipari Termelő és Szolgáltató Kft. (8100 Várpalota 
Külterület 060/4 hrsz.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az 
ajánlatkérőt küldje meg fent említett cégeknek. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Dr. Karasszon Diana képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 5 
főre változott. 
 
6/2. Sportolj Velünk SE támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: A tavalyi évben is támogatta a testület az egyesületet, 450.000 
Ft összeggel. - Az egyesület ad lehetőséget arra, hogy a Szigligeti Általános Iskolába járó 
gyermekek igazolt versenyzőként atlétikai versenyeken vehessenek részt. - Az idei évben 
dupla annyi összeget kérnek. Javasolja, hogy az előző évinek megfelelő összeggel támogassa 
az egyesületet a képviselő-testület. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a Sportolj Velünk Sportegyesület Veszprém 
(Székhely: Veszprém, Wartha V. u. 3.) (továbbiakban: 
Sportegyesület) egyszeri 450.000 Ft-tal, azaz 
Négyszázötvenezer forinttal támogatja.   
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 
Sportegyesület 73610069-10202887 számú számlája javára.  
A támogatás célja: Sportegyesület tagjainak versenyeztetése, 
utazási költségei, nevezési díjak, felszerelés, illetve személyi 
kiadások fedezése. 
A felhasználás határideje: 2020. december 31. 
Az Sportegyesület a támogatásról 2021. január 31-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatási cél kormányzati funkciója: 084031. 
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-
testület döntésének megfelelő tartalommal kössön 
megállapodást a Sportegyesülettel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését 
követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről, az elszámolás 
benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a 
Képviselő-testületnek. 
Határidő: - a megállapodás megkötésére: 2020. február 20. 
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az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az 
abban foglaltak szerint, beszámolás: az elszámolást, illetve 
elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő 
testületi ülésen. 
Felelős: polgármester 
 

6/3. Balaton SE támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Havasi Rita a Balaton SE elnöke 3 millió forint támogatást 
kért az egyesület működéséhez. A költségvetésben 1 millió forintot terveztek az egyesület 
támogatására. Javasolja, hogy az 1 millió forint összeget szavazzanak meg működésre, míg a 
pétanque fesztivál szervezésével kapcsolatban az egyeztetést követően határozzon a 
támogatás mértékéről a testület. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
6/4. A közművelődési közösségi színtér 2020. évi szolgáltatási terve és a 2019. évi 
beszámolójának elfogadása  
(A program terv és a beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A közművelődési 
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet szabályozza, hogy éves szolgáltatási 
tervet és munkatervet kell készíteni. E tervekben a feladatellátó meghatározza, hogy az adott 
közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és 
mértékben látja el.  
A tervezett programokról az előző ülésen tájékoztatta a képviselőket, annak megfelelően 
készült el a programterv a költségekkel kiegészítve. 
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 
javaslata? 
 
A képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek.  
 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület közművelődési közösségi színtér 2020. 
évi szolgáltatási tervét, valamint a közművelődési közösségi színtér 2019. évi beszámolóját és 
2020. évi munkatervét hagyja jóvá.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közművelődési közösségi színtér 2020. évi szolgáltatási tervét, 
valamint a közművelődési közösségi színtér 2019. évi 
beszámolóját és 2020. évi munkatervét jóváhagyja.  
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6/5. Design elemek elhelyezése a településen  
 
Balassa Balázs polgármester: Korábban beszéltek róla, hogy megbízzák Gergely Ramónát 
és Remsei Enikőt, hogy a településen különböző design elemeket helyezzenek el. (Bemutatja 
a képviselőknek design elemekről készült fényképeket, fejlesztési elemeket)  
Kb. 1.000.000. Ft körüli összeget tenne ki az elemek elkészítése, elhelyezése. 
 
A polgármester javasolja, hogy a design elemek elhelyezésével Gergely Ramónát és Remsei 
Enikőt bízzák meg. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gergely 
Ramóna és Remsei Enikő által készített javaslatnak megfelelően 
az óvoda udvarában és a játszótéren design elemeket helyez el.  
A kivitelezési munkákkal Gergely Ramónát és Remsei Enikőt 
bízza meg.  
A kivitelezési költségekre 1.000.000 Ft összeget biztosít a 
tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
6/6. Közvilágítás korszerűsítése 
 
Balassa Balázs polgármester: Folyamatos megkereséseket kap a közvilágítás 
korszerűsítésével kapcsolatban. Nem gondolja, hogy szükség lenne rá, a meglévő lámpák jól 
működnek. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A polgármester javasolja, hogy 2020 évben közvilágítás korszerűsítést ne tervezzen a 
képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. 
évben nem kívánja korszerűsíteni a településen lévő 
közvilágítást. 
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6/7. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 
támogatási kérelme a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásához 
 
Balassa Balázs polgármester: Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi 
Ügyeleti Szolgálat több éve nyári tábort szervez a hátrányos helyzetű gyermekeknek. A 
táborban szervezett programokhoz kérik az önkormányzatok segítségét. Szigliget strand- és 
várbelépő jegyekkel támogatta a tábort. Az idei évben ingyenes strand- és várbelépőket, vagy 
amennyiben ezzel a lehetőségekkel nem élnek, akkor a belépők értékének megfelelő összegű 
pénzbeli támogatást biztosít.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti 
és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (Székhely: 8300 Tapolca, 
Nyárfa utca 3.) (továbbiakban: Szolgálat) egyszeri 50.000 Ft-tal, 
azaz Ötvenezer forinttal támogatja.   
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 
Szolgálat 11748052-15766830 számú számlája javára.  
A támogatás célja: A hátrányos helyzetű gyermekek nyári 
táboroztatásához való pénzbeli támogatás. 
A felhasználás határideje: 2020. augusztus 31. 
Az Szolgálat a támogatásról 2021. január 31-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatási cél kormányzati funkciója: 018030. 
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-
testület döntésének megfelelő tartalommal kössön 
megállapodást a Szolgálattal.  
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését 
követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről, az elszámolás 
benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a 
Képviselő-testületnek. 
Határidő: - a megállapodás megkötésére: 2020. március 20. 
az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az 
abban foglaltak szerint, beszámolás: az elszámolást, illetve 
elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő 
testületi ülésen. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
6/8. Szigliget, Kossuth utca 47. szám alatti ingatlan bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Többször felvetették, legutóbb a decemberben tartott idősek 
napján is, hogy kellene egy közösségi helyiség, ahol a fiatalok, idősek összegyűlhetnek, 
programokat szervezhetnek. A közösségi élet fellendítéséhez ezt nélkülözhetetlennek találják. 
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Az iskolába ezek a programok már nem szervezhetők meg, a közösségi ház tetőtere pedig erre 
nem alkalmas. A Kossuth utcában lévő bolthelyiség üresen áll, mely egy 72 m2 nagyságú 
helyiség és konyha is van hozzá. Ezeknek az összejöveteleknek a lebonyolítására alkalmas 
lenne, javasolja, hogy vegyék ki erre a célra, egy éves időtartamra. A bérleti díj 70.000 Ft/hó. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A polgármester javasolja, hogy vegyék bérbe a Szigliget, Kossuth utca 47. szám alatti 
üzlethelyiséget. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2020. (II.12.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget, 
Kossuth utca 47. szám alatti üzlethelyiséget bérbe veszi 
közösségi helyiség céljára. 
A bérleti díj összege: 70.000 Ft/hó. 
A bérleti szerződés időtartama: 2020. február 1-től - 2020. 
december 31-ig tart. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a bérleti 
szerződés aláírására.  
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a képviselők munkáját és az ülést 9.15 órakor bezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


