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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 26-án, 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 
Csombó Lajosné óvodavezető 

 
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, és első napirendi pontként tárgyalják 
a „Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási rendje és a 2020/2021-es nevelési évben 
indítható csoportok száma” napirendi pontot. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1.  Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási rendje és a 2020/2021-es nevelési évben 

indítható csoportok száma 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
3. Szigliget község közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáira kiírt pályázatra 

beérkezett pályázatok elbírálása 
   Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
4.  „Természetes fürdőhelyek szolgáltatási minőségének biztosítása Szigligeti Községi 

Strand minőségi fejlesztése” pályázatra bekért árajánlatok alapján a kivitelező 
kiválasztása      

 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
5. Vegyes ügyek 
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1. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda nyitvatartási rendje és a 2020/2021-es nevelési 
évben indítható csoportok száma  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Megkérdezi az intézményvezető 
asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az intézményvezető nem kívánta 
kiegészíteni az előterjesztést. 
 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 
 
Általános felvételi időpontját - az Óvodavezető javaslatának 
figyelembevételével - az alábbiakban határozza meg: 

2020. május 7.-én  8.00-16.00 óráig 
2020. május 8.-án  8.00-16.00 óráig 

 Beíratás helye: Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda  
   8264 Szigliget, Kossuth u.51.  

 
Az indítható óvodai csoportok számát a 2020/2021 nevelési évre 
1 vegyes csoportban határozza meg. 
 
Heti nyitvatartási idejét: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.30 óráig 
határozza meg. 
 
Éves nyitva tartását a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 
31-ig határozza meg, mely időszakban a nyári zárva tartás 
időtartama 2020. július 06. napjától 2020. július 31. napjáig 
terjed.  
 
Az óvoda nyári zárva tartásának ideje alatt igény esetén a 
gyermekek elhelyezését – az intézmények fenntartói között 
létrejött külön megállapodás alapján – a Badacsonytördemici 
Rózsakő Óvoda által biztosítja.  
 
Felvételi körzetét Szigliget és Hegymagas községek 
közigazgatási területére határozza meg. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 
foglaltakról – a határozat megküldésével – tájékoztassa az 
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intézmény vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás 
időtartamának közzétételéről a helyben szokásos módon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. A módosításra azért került sort, 
mert eddig a képviselő-testületnek nem volt arra lehetősége, hogy nagyobb összegű 
támogatást nyújtson azoknak a rászorulóknak, akik nem várt krízis helyzetbe kerültek. 
Fontosnak tartotta, hogy ezzel a módosítással egészüljön ki a rendelet. 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
5/2020. (III. 9.) 

r e n d e l e t 
 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 
3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
3. Szigliget község közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáira kiírt pályázatra 
beérkezett pályázatok elbírálása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A kiírt pályázatot három fő vitte el, ebből egy fő hozta csak 
vissza. Az elmúlt évekhez képest csökkentették a területet, mivel vásároltak gépeket, így az 
önkormányzat dolgozói is el tudják végezni a fűnyírási munkák egy részét. Az árajánlat Bene 
Zoltán egyéni vállalkozótól érkezett. Az árajánlatban szereplő összeg bruttó 4.000.000 Ft.  
A polgármester ismerteti a pályázatot. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy Bene Zoltán árajánlatát fogadják el.  
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint Szigliget község 
közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáival Bene Zoltán 
egyéni vállalkozót bízza meg az árajánlat szerinti bruttó 
4.000.000 Ft azaz Négymillió forint összeggel.   
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
4. „Természetes fürdőhelyek szolgáltatási minőségének biztosítása Szigligeti Községi 
Strand minőségi fejlesztése” pályázatra bekért árajánlatok alapján a kivitelező 
kiválasztása  
 
Balassa Balázs polgármester: Ahogy korábban döntöttek róla, külön-külön kellett bekérni 
az árajánlatokat a különböző munkák elvégzésére.  
A csúszásmentes strandlépcsők megvásárlására és elhelyezésére három ajánlat érkezett. ITSZ 
Ipari Termelő és Szolgáltató Kft. 2.949.000 Ft + Áfa, ELBOT Kft. 3.180.000 Ft + Áfa, a 
Selavi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3.410.000 Ft + Áfa összegben nyújtotta be az 
árajánlatát.  
Az új gyepfelület és a meglévő öntözőrendszer bővétésére is három ajánlat érkezett. Fülöp 
Környezetépítő és Szolgáltató Kft. 6.360.000 + Áfa Ft összegben, az Ádám-kert Kft. 
6.530.000 Ft + Áfa összegben, a Flouraqua Plusz Kertépítés pedig 6.005.916 Ft + Áfa 
összegben nyújtotta be az árajánlatát.  
A vizesblokk téliesítésére, korszerűsítésére ugyancsak három ajánlat érkezett. A Décsey Ép. 
Kft. 23.484.762 + Áfa Ft összegben, a Sáfár-Bau Kft. 22.954.384 Ft + Áfa összegben, Nyírő-
Bognár Károly egyéni vállalkozó 22.511.950 Ft + Áfa összegben nyújtotta be árajánlatát. 
 
A polgármester javasolja, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot fogadják el mindhárom 
esetben. Amennyiben a vállalkozóval a szerződéskötés meghiúsul, úgy a második 
legalacsonyabb összegű pályázóval kössenek szerződést. 
  
A javaslattal a képviselők egyetértettek. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a csúszásmentes strandlépcsők 
megvásárlásra, elhelyezésére elsőként az ITSZ Ipari Termelő és Szolgáltató Kft. bízza meg, 
másodikként pedig jelöljék meg az ELBOT Kft.-t. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2020. (II.26.) 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 
lépcső vásárlására és elhelyezési munkáinak elvégzésével 
elsőként az ITSZ Ipari Termelő és Szolgáltató Kft. (8100 
Várpalota Külterület 060/4 hrsz.) bízza meg az árajánlatnak 
megfelelően 2.949.000 Ft + Áfa összegben. 
Amennyiben a szerződéskötés meghiúsul másodikként az 
ELBOT Kft-t (Nemesvámos, Kossuth u. 71/A.) bízza meg az 
árajánlatnak megfelelő 3.180.000 Ft + Áfa összegben. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést írja alá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a gyepfelület, és az öntözőrendszer 
bővítésével elsőként a Flouraqua Plusz Kertépítést bízzák meg, másodikként pedig jelöljék 
meg a Fülöp Környezetépítő és Szolgáltató Kft-t. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2020. (II.26.) 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 
gyepszőnyegezés és az öntözőrendszer kialakítási munkálatinak 
elvégzésére elsőként a Floraqua Plusz Kertépítés (8264 Szigliget 
Kossuth utca 136.) bízza meg árajánlatnak megfelelő 6.005.916 
Ft + Áfa összegben. 
Amennyiben a szerződéskötés meghiúsul másodikként a Fülöp 
Környezetépítő és Szolgáltató Kft-t (Tapolca, Nyárfa u. 3.) bízza 
meg az árajánlatnak megfelelő 6.360.000 Ft + Áfa összegben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést írja alá. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a vizesblokk korszerűsítésével 
elsőként Nyírő-Bognár Károly egyéni vállalkozót bízzák meg, másodikként pedig jelöljék 
meg a Sáfár-Bau Kft-t. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2020. (II.26.) 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 munkáinak 
elvégzésével elsőként Nyírő Bognár Károly egyéni vállalkozót 
(8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.) bízza meg az 
árajánlatnak megfelelő 22.511.950 Ft + Áfa összegben. 
Amennyiben a szerződéskötés meghiúsul másodikként a Sáfár-
Bau Kft-t (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.) bízza meg az 
árajánlatnak megfelelő 22.954.384 Ft + Áfa összegben. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést írja alá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
5. Vegyes ügyek 
 
5/1. Tájékoztatás 
 
Balassa Balázs polgármester: A település közlekedés biztonsága érdekében célszerűnek 
tartaná sebességmérők elhelyezését a főutcán. Árajánlatot fog kérni a sebességmérőkre.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Z-net Kft-vel szerződést kötnek a kamera rendszer 
karbantartására.  
A strandon van a Magyar Telekomnak egy mobil átjátszója, szeretnék optikai kábellel 
bővíteni, de a javasolt nyomvonal nem elfogadható, ezért további egyeztetéseket folytat a 
szolgáltatóval.  
 
5/2. A strandi játszótér bővítése, napvitorlák vásárlására kért ajánlat elbírálása 
 
Balassa Balázs polgármester: A költségvetésben játszótér korszerűsítésére 2.500.000 Ft 
összeget terveztek. Árajánlatot kért 2 db hintára, 4 db napvitorlára, és egy kombinált 
mászókára. A Játszótér Liget Kft-től érkezett árajánlat bruttó 2.943.542 Ft összegű, javasolja, 
hogy az általános tartalék terhére egészítsék ki az összeget. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strandon 
lévő játszótér korszerűsítésével a Játszótér Liget Kft-t bízza meg 
az árajánlatban szereplő bruttó 2.943.542 Ft összeggel.  
A Képviselő-testület a költségvetésben tervezett összeget 
443.542 Ft-tal kiegészíti az általános tartalék terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a játszótéri eszközöket rendelje 
meg és felhatalmazza a vállalkozói szerződés aláírására. 

    Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
5/3. Ciframajorba a vízvezeték kiépítése 
 
Balassa Balázs polgármester: A költségvetésben előirányzatot tervezetek a Ciframajor 
vízhálózatának cseréjére és az út egy részének helyreállítására. A megvalósítás érdekében első 
lépésként árajánlatokat kért a vízhálózat tervezésére. A GEOVÍZ Bt, Gyenesdiás, Nyírfa út 
686.000 Ft, az „L” Mérnök Vállalkozás Gyulakeszi, Balaton utca 4. 1.013.250 Ft összegű 
árajánlatot adott.  
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Javasolja, hogy az alacsonyabb összegű árajánlatot, a GEOVÍZ Bt ajánlatát fogadják el és 
bízzák meg a Ciframajorba az vízhálózat tervének elkészítésével. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
31/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Ciframajor vízhálózatának tervezési munkáival a GEOVÍZ Bt-t 
(Gyenesdiás, Nyírfa út 12.) bízza meg az árajánlatnak 
megfelelően 686.000 Ft összegben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására. 

 
 
5/4. Balaton TV ajánlata 
 
Balassa Balázs polgármester: Helyi lakos szerint nincsen megfelelően tájékozatva a 
lakosság a községi programokról, eseményekről. Javasolta, hogy a községi kábel tv-ben 
tegyék közzé a programokat. Erre egy alternatíva lehet, hogy egy meglévő csatornával 
közösen működtessenek egy képújságot és egy helyi eseményeket bemutató magazint. A 
környéken az egyetlen szolgáltató a Balaton TV, ami ilyen jellegű dologgal foglalkozik.  
A Balaton TV vállalná azt, hogy a rendezvényekről felvételeket készít, és azt adnák le a tv-
ben. Stúdióbeszélgetéseket készítenének, bárkivel, akit megjelöl a testület, közölnék a heti 
híreket és a közelgő eseményeket. Az alapcsomag 1.200.000 Ft/év, plusz 300.000 Ft/hó a 
képanyag, de ezt a lehetőséget csak a kábeltévén tudnák biztosítani.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Kicsit túlzásnak tartja ezt az összeget. 
 
Káli Magdolna alpolgármester: Kérdezi, hogy van-e statisztájuk arra vonatkozóan, hogy 
hány embernek van kábeltévéje a településen, hány embert érintene.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nincs adatuk arra vonatkozóan, hogy hány előfizetője van a 
kábel tv-nek. 
 
Pupos Ferenc képviselő: Szerinte többségben vannak az olyan lakosok, akiknek nem 
kábeltévéjük van, hanem más szolgáltatótól jön az adás.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Sokkal drágább, mint ahány embert el lehet vele érni. Nem 
éri meg, nem lenne jó beruházás.  
 
Balassa Dániel képviselő: Ez szerinte nem egy olyan dolog, amire igény lenne. Ma már 
mindenki használja az internetet, az idősek is. A programokat hirdetik a községi 
hirdetőtáblákon és a helyi újságban is.  
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Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Balaton TV magazin műsorra vonatkozó 
ajánlatát ne fogadják el.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton 
TV magazin műsorra érkezett árajánlatát nem fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 
döntésről értesítse az érintettet. 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
5/5. A buszmegállók elhelyezése 
 
Balassa Balázs polgármester: A költségvetésben előirányzatot tervezetek a kikötőbe 
buszváró telepítésére. Javasolja, hogy ugyanolyan buszvárót helyezzenek el, mint amilyenek 
vannak a Réhelyi és az Iharos utcában. Erre kért ajánlatot a VALCOL Kft-től (2241 Sülysáp, 
Kiskókai u. 9.), a kft bruttó 789.940 Ft-os ajánlatot adott.   
 
Balassa Dániel képviselő: Megkeresték azzal, hogy az óvoda udvarnál lévő megállóhoz 
helyezzenek el fedett várót.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ott csak úgy tudnak buszvárót elhelyezni, ha elvesznek az 
óvoda területéből. Javasolja, hogy térjenek vissza erre az óvoda kerítésének építésekor. A 
strandnál lévő rossz állapotú fedett buszmegálló helyett azonban javasolja, hogy vásároljanak 
egy 1 mérettel nagyobbat, mint a kikötőhöz. A forrás erre is rendelkezésre áll a 
költségvetésben. A VALCOL Kft. ajánlatában szerepel ennek is az ára, bruttó 995.000 Ft.  
Javasolja, hogy a VALCOL Kft. árajánlata alapján két buszvárót rendeljenek meg bruttó 
1.785.620 Ft értékben a kikötői és a strandi buszváróba.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
VALCOL Kft. (2241 Sülysáp, Kiskókai u. 9.) árajánlata alapján 
2 db buszvárót vásárol bruttó 1.785.620 Ft értékben a kikötői és 
a strandi buszváróba. 
Megbízza a polgármestert, hogy a buszvárókat rendelje meg és a 
vállalkozói szerződést írja alá. 
Határidő: 2020. március 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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5/6. A közterületre elhelyezendő padok kiválasztása: 
 
Balassa Balázs polgármester: Előzetesen kiküldte a testületi tagoknak több fajta pad képét, 
leírását, hogy válasszák ki a számukra legmegfelelőbbet, és tegyenek javaslatot arra, hogy hol 
helyezzék el ezeket a településen. A visszajelzések alapján javasolja, hogy rendeljenek 11 db 
„Megálló ülőpad borovi fenyő deszkázattal” típusú köztéri ülőpadot, bruttó: 938.784 Ft 
bekerülési költségért. A költségvetésben 1 millió forintot terveztek erre a célra.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település 
közterületeire 11 db „Megálló ülőpad borovi deszkázattal” 
típusú köztéri padot vásárol 938.784 Ft összértékben. 
Megbízza a polgármestert, hogy a köztéri padokat rendelje meg, 
és a vállalkozói szerződést írja alá. 
Határidő: 2020. március 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
5/6. A Réhelyi útfelújításának folytatása 
 
Balassa Balázs polgármester: Fontos lenne folytatni a Réhelyi út felújítását. A felújítással 
egyidejűleg célszerű lenne ezen a szakaszon az ivóvízhálózat cseréje is, mert nagyon sok azon 
a szakaszon a csőtörés. Megkereste a DRV-t, tőlük az a választ kapta, hogy az idén erre nem 
rendelkeznek forrással, talán a következő évben el tudják végezni. Az út szélesítését és a 
kiemelt padka építését viszont el tudnánk végeztetni. Ezért javasolja, hogy kérjenek be 
árajánlatot a VIA VOMITO Kft-től, a DATI-SPED Kft-től és a Zirci Építő Kft-től. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Réhelyi 
út felújításának folytatására, kiemelt padka és útszélesítésre az 
alábbi cégektől kér árajánlatot: 
VIA VOMITO Kft. (Veszprém, Kádártai út 27.),  
DATI-SPED Kft. (8227 Felsőőrs, Fenyves utca 37.) 
Zirci Építő Kft. (8420 Zirc, Három-Hegyi u. 2.). 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
árajánlatokat kérje be. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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5/7. Pontyfogó verseny 
 
Balassa Balázs polgármester: Korábban a testület engedélyezte, hogy nemzetközi bojlis 
horgászversenyt rendezzenek a strandon. A horgászverseny sikeres volt a szervezők 
mindenben partnerek voltak. A tavasszal megszervezik a „Nemzetközi Balatoni Pontyfogó 
Kupát”. Javasolja a testületnek, hogy erre a versenyre is biztosítsa a strandot a rendezők 
számára. Maximum két csapatot engedjenek be a strandra, 50-50.000 Ft-os területbérleti 
díjért. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata 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 50.000 Ft 
összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: 2020. március 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
5/8. Főépítész megbízása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 
települések polgármesteri részéről már több alkalommal felmerült az igény települési 
főépítész alkalmazására a rendezési tervek készítése, felülvizsgálata kapcsán. Ezen túl a 
főépítész alkalmazásának szükségességét különösen indokolttá teszi a településkép 
védelméről szóló önkormányzati rendeletek alapján lefolytatandó településképi eljárások és a 
szakmai jellegű, épített környezettel összefüggő településpolitikai döntések előkészítése. 
A főépítészi feladatok ellátására Klie Zoltán Építész Bt-től kért ajánlatot. 
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadják el. 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
főépítészi tevékenység ellátására megbízási szerződést köt a 
Klie Zoltán Építész Bt. (8314 Vonyarcvashegy, Berzsenyi D. u. 
19/b.) képviseletében Klie Zoltán építészmérnökkel a határozat 
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mellékletét képező megbízási szerződés szerint. A megbízási díj 
összege 200.000 Ft/hó. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
5/9. Gyógytorna az általános iskolában 
 
Balassa Balázs polgármester: Az iskola igazgatója kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy támogassa az általános iskolában tartandó gerinctorna költségeit. Azt az 
ígéretet kapták a KLIK-től, hogy kapnak erre forrást, de nem kaptak. Az óvodában is 
támogatja a testület a tornát a gyerekek érdekében, javasolja, hogy az iskolában is tegyék ezt.  
 
Pupos Ferenc képviselő: Támogatja a javaslatot, hiszen a gyerekek egészsége, fejlődése a 
legfontosabb. Nem érti, hogy a fenntartó miért nem járul hozzá az ilyen költségekhez, vagy a 
szülőknek kellett volna fizetni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Egyetért, de úgy gondolja, hogy vannak olyan szülők, akik 
anyagilag nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ilyen szolgáltatást vehessen igénybe a 
gyermekük. Ezért is tartja fontosnak, hogy támogassák az ilyen szolgáltatásokat, így mindenki 
részt tud venni.  
 
Pupos Ferenc képviselő: Javasolja, hogy a 600 Ft-os munkafüzet megvásárlásával a szülők 
is vegyenek részt ebben a dologban, ami úgy gondolja, hogy egyáltalán nem nagy összeg.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Aki nem tudja kifizetni, az szóljon az osztályfőnöknek és 
kifizetik nekik. Mindig van egy két olyan család, ahol még ez is nehézséget okoz. 
Mindenképpen látniuk kell a szülőknek is, hogy ez nem egy ingyenes lehetőség, hanem igen 
is fizetni kell érte.  
 
Káli Magdolna alpolgármester: Azt is tudatni kell a szülőkkel, hogy az önkormányzat ezt az 
összeget átvállalta. 
 
A polgármester javasolja, hogy a gerinctorna költségét vállalja át az önkormányzat. 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
általános iskolában tartandó gerinctorna költségeit átvállalja, 8 
alkalommal, alkalmanként 6.000 Ft, összesen 48.000 Ft 
költséggel.  
A gerinctorna költségét az általános tartalék terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést 
írja alá. 

    Határidő: 2020. március 30. 
    Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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5/10. Szabó Tibor bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Szabó Tibor helyi lakos földbérleti szerződése lejárt. Szeretné 
megvásárolni az eddig bérelt 0153/10 hrsz-ú szőlő művelési ágú ingatlant. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy eladják a terület, vagy haszonbérleti szerződést kössenek újra. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Szerinte nem kellene eladni az ingatlanokat. 
 
Balassa Dániel képviselő: Ha nem muszáj, ne legyen eladva.  
 
Pupos Ferenc képviselő: Az ingatlan eladását nem támogatja, de a bérbe adást támogatja. 
 
A polgármester javasolja, hogy 5 évre kössenek haszonbérleti szerződést a 0153/10 hrsz-ú, 
szőlő művelési ágú ingatlan hasznosítására. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
haszonbérbe adja a Szigliget Község Önkormányzat 3/4  
tulajdoni hányadában lévő Szigliget 0153/10 hrsz-ú ingatlant 
Szabó Tibor szigligeti lakos részére. 
A haszonbérlet időtartama 5 év. 
A haszonbérleti díj mértéke 10.000 Ft/év. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a 
haszonbérleti szerződés aláírására. 
Határidő: 2020. március 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
5/11. Ács Alexandra bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Ács Alexandra ismételten kéri a lakásbérleti szerződésének 
meghosszabbítását.  
Javasolja, hogy a tanév végéig a képviselő-testület hosszabbítsa meg a bérleti szerződést. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2020. (II.26.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ács 
Alexandra lakásbérleti szerződését 2020. június 30. napjáig 
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meghosszabbítja. A bérleti díjat 20.000 Ft/hó + rezsiköltség 
összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására, és megbízza a polgármester, hogy a 
kérelmezőt a döntésről tájékoztassa. 
Határidő: 2020. március 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a képviselők munkáját és az ülést 9.30 órakor bezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs      Lutár Mária 
  polgármester              jegyző 


