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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. március 11-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 
Dömötöri Józsefné iskolaigazgató 
 

Lakosság részéről: 
2 fő 

 
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 vegyék fel első napirendi pontként 
„Szigligeti Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása” című napirendet, 
illetve vegyék még napirendre a „A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában 
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának meghatározása” 
című napirendet. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1.  Szigligeti Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
3. Réhelyi út felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
4. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása  
   Előadó: Balassa Balázs polgármester 
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5. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki 
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és 
gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának meghatározása 
Előadó: Balassa Balázs polgármester 

 
6.  Vegyes ügyek 
 
 
1. Szigligeti Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Balatonfüredi Tankerületi Központ megkereste a képviselő-
testületet azzal, hogy a Szigligeti Általános Iskola átszervezését tervezi az előterjesztésben 
foglaltak szerint. 
Az iskola szakmai alapdokumentumának módosítását, az integráltan nevelhető autizmus 
spektrum zavarral küzdő tanulók ellátásának megszervezését az intézményben az indokolja, 
hogy az iskola felvételi körzetében folyamatosan emelkedik az integráltan nevelhető és 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók létszáma. A létszámnövekedés az ellátandó 
fogyatékosság típus bővülésével is együtt jár.  
Kéri Dömötöri Józsefné igazgatót, hogy pár mondatban tájékoztassa a képviselőket az 
átszervezésről. 
 
Dömötöri Józsefné iskolaigazgató: A tavalyi évben került sor a környező iskolák 
alapdokumentumai módosítására, pl. Badacsonytomaj, Nemesgulács, Monostorapáti községek 
iskolái esetében is. A Szigligeti Általános Iskola mellett a lesencei iskolában kezdeményezték 
az átszervezést, annak ellenére, hogy ott nincs olyan tanuló, akit érintene. A Szigligeti Általános 
Iskolában egy gyermeket érint, de a szakértői vélemény még folyamatban van. Ezekről a 
gyerekekről azt kell tudni, hogy rendkívül intelligensek, nagyon magas IQ-val rendelkeznek. 
Más a gondolkodásmódjuk, ők képekben gondolkodnak, a szavakat szó szerint értik, az 
érzéseket nem tudják leolvasni az arcról. Az új dolgoktól félnek, így, ha betegség miatt 
helyettesítésre kerülne sor, akkor hosszú felkészülési időre van szükségük. Adott esetben a 
tájékozódás is gondot okozhat számukra, ezekre mind meg kell tanítani az autizmus 
spektrummal küzdő gyerekeket. A másik nagyon fontos dolog, hogy a szülők elfogadják a 
gyerekek betegségét, és partnerek legyenek az iskolával. Ígéretet kaptak a tankerülettől, hogyha 
lesz ilyen tanulójuk akkor kapnak egy gyógypedagógiai asszisztenst, aki külön foglalkozik 
azokkal a gyerekekkel, akik autizmussal élnek. Rengeteg kérdésük, kétségeik vannak ezzel 
kapcsolatban, nemcsak neki, hanem az egész tanári karnak. Az autizmus nagyon sokrétű, nincs 
két egyforma eset, de úgy látja, hogy a nevelőtestület képes lenne a feladatra, felkészültek. 
Máskor is volt autisztikus tünetekkel rendelkező diákjuk, akiről nem lett kimondva, hogy az, és 
ugyanúgy ellátták, tanították. Kérte a kollégáit, hogy gyűjtsék össze a kérdéseiket, 
aggodalmaikat, félelmeiket, mellette és ellene szóló érveket, hogy jó döntést tudjanak hozni, 
mert a mai napon lesz erre vonatkozóan egy értekezletük.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nekik véleményezniük kell, attól függetlenül a fenntartó úgy 
dönt, ahogy jónak látja. Nem köti a fenntartót a testület döntése. Csak úgy tudja támogatni, ha 
kap az iskola megfelelő számú gyógypedagógiai asszisztenst és csak az említett három 
településről fogadják az autizmussal élő gyerekeket.  
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Dr. Karasszon Diana képviselő: Felmerül a kérdés, hogy mennyire borítaná fel az osztályban 
a rendet egy viselkedészavarral küzdő gyermek. Ne essenek abba a hibába, hogy a létszám miatt 
felvesznek több problémás gyereket. 
 
Dömötöri Józsefné iskolaigazgató: A tankerület határozza meg a létszámot, mind az autizmus, 
mind a SNI-s tanulók esetében.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A Szigligeti Általános Iskolának nagyon jó híre van a 
környéken. Egy gyógypedagógiai asszisztens nem tud egyszere egynél több gyerekkel 
foglalkozni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nincs arra garancia, hogy Tapolcáról és más településekről nem 
ide fogják beíratni a gyereket. Nem szeretné, ha minden környékbeli autizmus spektrum 
zavarral küzdő gyermeket a település iskolájába vennének fel.  
 
Dömötöri Józsefné iskolaigazgató: Az ilyen esetekben a szakértői bizottságnak van a 
legnagyobb felelőssége, mert neki kell döntenie arról, hogy az adott gyermek integrálható vagy 
sem. A vizsgálat laboratóriumi körülmények között történik, így nagyon nehéz megállapítani, 
hogy hogyan fognak viselkedni egy közösségben.   
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Mindenkire azt mondják, hogy integrálható válogatás nélkül.  
 
Balassa Dániel képviselő: Az asszisztens mindennap az iskolában lenne. 
 
Dömötöri Józsefné iskolaigazgató: Mindennap itt lenne, és külön foglalkozna a gyerekekkel. 
 
Lutár Mária jegyző: A tapolcai iskolák is ki lesznek jelölve, hogy fogadjanak autizmus 
spektrummal küzdő gyerekeket? 
 
Dömötöri Józsefné iskolaigazgató: Nem, a kéttannyelvű alapdokumentuma biztos, hogy nem 
tartalmazza, a másik két iskoláról nem tudja. 
 
Balassa Balázs polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még kérdés, javaslat, 
hozzászólás. 
 
Pupos Ferenc képviselő: Javasolja, hogy a szülőknek is tartsanak erre vonatkozóan egy 
fórumot, szülői értekezletet.  
 
A képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nem látja biztosítva a gyermekek színvonalas ellátását a 
megfelelő számú szakmai képesítésű gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek 
hiányában. Javasolja, hogy a Képviselő-testület ne támogassa a Szigligeti Általános Iskola 
szakmai alapdokumentumába foglalt köznevelési alapfeladatainak kibővítését. 
A Képviselő-testület a Szigligeti Általános Iskola szakmai alapdokumentuma módosítását a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ által készített, az előterjesztéshez csatolt javaslatnak 
megfelelően ne támogassa. 
 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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41/2020. (III.11.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti 
Általános Iskolában nem látja biztosítva a gyermekek színvonalas 
ellátását a megfelelő számú és szakmai képesítésű 
gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek hiányában, 
ezért nem támogatja a Szigligeti Általános Iskola szakmai 
alapdokumentumába foglalt köznevelési alapfeladatok 
kibővítését. 
A Képviselő-testület a Szigligeti Általános Iskola szakmai 
alapdokumentuma módosítását a Balatonfüredi Tankerületi 
Központ által készített, az előterjesztéshez csatolt javaslatnak 
megfelelően nem támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 
döntésről tájékoztassa a Balatonfüredi Tankerületi Központot. 
Határidő: 2020. március 27. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

2. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést és a rendelettervezetet mindenki megkapta. A 
Szervezeti és Működési Szabályzatban nevesített fórum összehívására, levezetésére vonatkozó 
szabályok egyszerűsítésével az adminisztratív terhek csökkenthetők. Megkérdezte, hogy van-e 
kérdés, javaslat, hozzászólás. 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet a képviselő-testület az előterjesztés szerint 
fogadja el.  
 
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
6/2020. (III.23.) 

r e n d e l e t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
3. Réhelyi út felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása 
 (Az árajánlatok a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület a Réhelyi út felújításának folytatására, 
kiemelt padka kialakítása és útszélesítés munkákra három vállalkozótól kért be árajánlat. A 
legkedvezőbb ajánlat a VIA VOMITO Kft. (Veszprém, Kádártai út 27.) 23.024.022 Ft 
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összegben, a második legkedvezőbb ajánlatot a DATI-SPED Kft. (8227 Felsőőrs, Fenyves utca 
37.) 23.869.400 Ft összegben, a harmadik legkedvezőbb ajánlatot a Zirci Építő Kft. (8420 Zirc, 
Három-Hegyi u. 2.) 24.169.550 Ft összegben nyújtotta be.  
 
Pupos Ferenc képviselő: Mire lesz kész, mi a határideje a felújításnak? 
 
Balassa Balázs polgármester: Április végére, május első napjára már készen kell lennie. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a beérkezett ajánlatok közül a 
legkedvezőbbet, a VIA VOMITO Kft. ajánlatát fogadják el.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2020. (III.11.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyvhöz csatolt árajánlat szerint a Réhelyi út 
felújításának folytatására, kiemelt padka kialakítása és 
útszélesítés elvégzésével a VIA VOMITO Kft.-t (Veszprém, 
Kádártai út 27.) bízza meg 23.024.022 Ft + Áfa azaz 
Huszonhárommillió-huszonnégyezer-huszonkettő forint + Áfa   
összeggel. 
A felújítás költségeinek előirányzatát a 2020. évi költségvetés 
tartalmazza.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést aláírja. 
Határidő: 2020. március 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
4. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Az idei évben nem 
terveztek olyan beruházást, amely közbeszerzés köteles, amennyiben szükséges lesz el fogják 
készíteni. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, javaslat, hozzászólás. 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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43/2020. (III.11.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) 
bekezdésére hivatkozva 2020. évre összesített közbeszerzési 
tervet nem készít. 
Amennyiben év közben közbeszerzésre igény merülne fel, úgy a 
közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
5. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-
felvidéki szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális 
és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának meghatározása 
 
Balassa Balázs polgármester: Megkéri a jegyzőt, hogy pár mondatban tájékoztassa a 
képviselőket a napirendről. 
 
Lutár Mária jegyző: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás március 5-én tartott ülésén 
elfogadta a társuláshoz tartozó intézményi térítési díjakat. Szigliget községet a támogató 
szolgálat díja érinti, ami személyi segítés esetén 3.665 Ft/óra, személyszállítás esetén pedig 730 
Ft/km. Ezt a szolgáltatást a fogyatékkal élők veszik igénybe, jelenleg Szigliget községben nincs 
rá igény.  
A társulási megállapodás alapján a térítési díjakat Ábrahámhegy Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló rendelete tartalmazza. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2020. (III.11.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen 
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás 
által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és 
gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési 
díjakat elfogadja. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Balaton-felvidéki a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított személyes 
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gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet-tervezetét 
jóváhagyja. 
További kedvezményeket, mentességeket nem állapít meg. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét 
tájékoztassa és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője részére (jegyzo@badacsonytomaj.hu) a határozatot 
küldje meg. 
Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 2020. március 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
6. Vegyes ügyek  
 
6/1. Gémes Norbert kérelme 

 
Balassa Balázs polgármester: Pár héttel ezelőtt tárgyaltak Gémes Norbert kérelméről, aki egy 
„food truck” büfékocsit szeretne a várparkolóban elhelyezni, és abból ételt árusítani. Akkor a 
képviselő-testület arról tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a kikötőben tudna helyet biztosítani 
számára.  
Gémes Norbert kérte, hogy a képviselő-testület tárgyalja újra a kérelmét. Felkéri Gémes 
Norbertet, hogy ismertesse kérelmét.  
 
Gémes Norbert: Azért szeretné inkább a várparkolóban elhelyezni a büfékocsit, mert ott nincs 
olyan étterem, vagy gyorsbüfé, ahol az emberek tudnak étkezni. Nem mindenki engedheti meg 
magának, hogy családostól beüljön egy étterembe. Ezeket figyelembe véve gondolt arra, hogy 
ott lenne a legjobb helye, egy ilyen büfékocsinak. A családos emberek igényeit vennék 
elsősorba figyelembe, akik gyerekekkel érkeznek a várba, esetleg a koncertek után is lehetne 
náluk enni. A gyerekek számára hagyományos hot doggal, illetve az amerikai hot doggal 
készülnének, emellett árulnának melegszendvicset, tortillát, és quesadillat is. Figyelemmel 
vannak a vegetáriánusokra is, hogy ők is többféle ételből tudjanak választani. 
Egy idő után az lenne a cél, hogy fel tudják venni a versenyt Gyulakeszivel, de elsősorban a 
falusi és az idelátogató embereknek a szolgáltatás kibővítése lenne a cél minél minőségibb és 
jobb színvonalon, ezáltal is híresebb legyen a település.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A várnál pontosan hol szeretné elhelyezni a büfékocsit? 
 
Gémes Norbert: Ahol most egy kis faház áll, ami el van kerítve.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Nyáron ott szokott parkolni az összes dolgozó, aki a várban 
dolgozik és az ott lakók is.  
 
Balassa Balázs polgármester: Van egy bírósági döntés arról, hogy csak az ott élők és 
ingatlannal rendelkező személyek parkolhatnak ott. Az alsó szomszéd perelte be az 
önkormányzatot. Nem lehet beengedni semmit, és senki mást arra a területre.  
 
Gémes Norbert: Milyen más lehetőséget javasolna a képviselő-testület? Önálló vízrendszere 
van a kocsinak, de egy villanyoszlop közelében kell elhelyezni, mert anélkül nem tud működni 
a büfékocsi. 
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Dr. Karasszon Diana képviselő: Borzasztóan kicsi, szűk ott fent a hely. Nem tudja hogyan 
lehetne megoldani, így is rengeteg autó parkol ott, nem kellene még jobban csökkenteni a 
helyet. Az elképzelés teljesen jó, de nem tudja, hogyan lehetne megvalósítani.  
 
Káli Magdolna alpolgármester: Javasolja a kikötőt, maradjanak az eredeti javaslatnál. Sokkal 
szebb a környezet, így nem lenne konkurencia a tacco-val sem. 
 
Gémes Norbert: Szerinte nem lenne konkurencia számára a tacco büfé, ahogy a tacconak sem 
lenne ő konkurencia. Aki biciklivel jön erre, ő megáll ott lent és ott eszik, mert aki biciklivel 
jön nem fog felmenni a várba, aki a várba jön nem fog lemenni a bicikliút mellé enni. A vár 
sokkal tovább látogatható, mint ameddig a hajózási szezon tart. Első évben nem is, de szeretné, 
ha éves szinten tudná üzemeltetni ezt a büfékocsit.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Ahol a kosaras szokott lenni a gesztenyefa alatt, az is túl kicsi 
és az út mellett van, oda sem lehet tenni. 
 
Balassa Balázs polgármester: A testület döntött arról, hogy a kikötőben javasolja, illetve tud 
helyet biztosítani a büfékocsinak, a várparkolóban erre nincs hely, ezen változtatni nem 
szeretne. Nagyon komoly érveknek kellene elhangoznia, hogy változtasson a döntésén, a nagy 
parkoló nem az önkormányzat tulajdona, nem lehet odatenni. A gesztenyefa alatti terület 
annyira kicsi, hogy lehetetlen lenne oda elhelyezni a kocsit, asztalokat, sorban állásról nem is 
beszélve. Úgy gondolja, hogy nincs lehetőség arra, hogy egy olyan helyet tudjanak kialakítani, 
ami megfelelne a település színvonalának.  
 
Gémes István: A régi várvendéglő udvarában nem lehetne megoldani? 
 
Balassa Balázs polgármester: Az nem az önkormányzat tulajdona, a tulajdonossal kell 
felvenni a kapcsolatot, vele kell megbeszélni, hogy engedélyezi, vagy nem.  
 
Balassa Dániel képviselő: Javasolja, hogy beszéljenek az ingatlan tulajdonossal, mert ott 
megoldható lenne, és a bejáró is rendezettebb lenne.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy továbbra is tartsa fent a büfékocsi 
elhelyezésének lehetőségét a kikötőben. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2020. (III.11.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gémes 
Norbert részére a kikötőben a helyet biztosít büfékocsi 
elhelyezésére.  
A pontos hely és terület nagyság ismeretében dönt a bérbeadás 
feltételeiről. 
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Megbízza a polgármestert, hogy Gémes Norbertet tájékoztassa a 
képviselő-testület döntéséről. 
Határidő: 2020. március 20. 
Felelsős: Balassa Balázs polgármester  
 

 
6/2. Szabó Lászlóné bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Szabó Lászlóné, a kikötőben továbbra is bérelni szeretné az 
önkormányzattól a területet saját termelésű zöldség és gyümölcs árusítása céljából.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előző évi feltételekkel adjanak bérbe 
Szabó Lászlóné részére az önkormányzat tulajdonában lévő 891/5 hrsz-u ingatlanból 6 m2 
nagyságú területet, saját termelésű zöldség és gyümölcs árusítás céljára.   
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2020. (III.11.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó 
Lászlóné részére a kikötő melletti önkormányzati tulajdonban 
lévő 891/5 hrsz u ingatlanon 2020. április 1-től 2020. november 
30-ig 6 m2 nagyságú területet biztosít zöldség- és 
gyümölcsárusítás céljára. Az árusítás asztalról történhet, víz és 
áramvételi lehetőséget az önkormányzat nem tud biztosítani. Az 
árusítás céljára biztosított terület és környéke folyamatos 
tisztántartásáról, az árusítással kapcsolatban keletkezett szemét 
elszállításáról Szabó Lászlóné köteles gondoskodni. 
Figyelembe véve, hogy Szabó Lászlóné helyi termelő, bérleti 
díjat nem állapít meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

6/3. Balaton SE támogatása 
 

Balassa Balázs polgármester: A Balaton Sportegyesület 3 millió forint támogatást kér az 
önkormányzattól a 2020 évi működéséhez. A költségvetésben erre a célra 1 millió forintot 
terveztek, úgy gondolja, a község költségvetése ennél többet jelenleg nem tesz lehetővé.   
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a költségvetésbe tervezett 1 millió forinttal támogassa 
az önkormányzat a Balaton SE működését. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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47/2020. (III.11.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a Balaton Sportegyesület (Székhely: 8264 
Szigliget, Kossuth utca 54.) (továbbiakban: Sportegyesület) 
egyszeri 1.000.000 Ft-tal, azaz Egymillió forinttal támogatja.   
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 
Sportegyesület 72800030-15304692 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. március 30. 
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 
 

6/4. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Mindenkinek kiküldésre került a szövetségtől kapott program, 
ha jól emlékszik a tavalyi évben sem támogatták.  
 
Káli Magdolna alpolgármester: Szerinte maradjanak határon belül a támogatásokkal.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az idei évben se nyújtson támogatást a 
Rákóczi szövetség részére. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2020. (III.11.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem 
támogatja a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási 
Programját. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a szövetséget. 
Határidő: 2020. március 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
6/5. Miss Alpok Adria Szépségverseny támogatási kérelem 
 
Balassa Balázs polgármester: A Miss Alpok Adria & Megye Szépe verseny szervezője 
megkereste az önkormányzatot, hogy a megyei döntő színvonalas megvalósításához az 
önkormányzat biztosítson anyagi támogatást. A verseny egy kulturális rendezvény, ahol a 
versenyző lányok a megye turisztikai látnivalóit, kulturális értékeit mutatják be. Tájékoztató 
anyagot kapott minden képviselő.  
 
Előzetesen kiküldte a testületi tagoknak a kérelmet. Az előzetes vélemények alapján javasolja, 
hogy mivel nincsen olyan rendezvénye, helye a településnek, ami kapcsán, illetve ahol meg 
lehetne színvonalasan rendezni, nem javasolja.   
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület ne támogassa a Miss Alpok Adria Szépségversenyt. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2020. (III.11.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem 
támogatja a Miss Alpok Adria & Megye Szépségversenyt.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a verseny 
szervezőjét tájékoztassa a döntésről. 
Határidő: 2020. március 25 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
6/6. Címer készítés 
 
Balassa Balázs polgármester: A költségvetésben várfejlesztésre lett tervezve előirányzat, 
szeretné, ha lenne róla döntés. A bejárati kapura kell csináltatni egy címert, ennek a faragása, 
elhelyezése bruttó 1.270.000 Ft. Az örökségvédelmi szerződés tartalmazza, de a pályázatba 
nem sikerült beletenni.  
 
A polgármester javasolja, hogy a címer készítésének és elhelyezésének költségeit bruttó 
1.270.000 Ft, a 2020 évi költségvetésben várfejlesztésre tervezett előirányzat terhére biztosítsa 
a képviselő-testület.   
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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50/2020. (III.11.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vár 
kapujára címert helyeztet el. A címer készítés és az elhelyezés 
költségeit bruttó 1.270.000 Ft-ot az önkormányzat 2020 évi 
költségvetésében várfejlesztésre tervezett előirányzat terhére 
biztosítja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a címer elkészítését és 
elhelyezését rendelje meg és egyidejűleg felhatalmazza a 
vállalkozói szerződés aláírására. 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
6/7. Bagó Zsuzsanna légvár bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Bagó Zsuzsanna kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, a 
strandon ez évben is szeretné a légvárat üzemeltetni a kölcsönző előtti területen.  
 
Káli Magdolna alpolgármester: A szülők részéről volt egy kérés, miszerint ne legyen a 
strandon légvár. Órákig ugrálnának, nem értik a gyerekek, hogy miért kell egy adott idő után 
abbahagyni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ebből a szempontból a fagyizókat sem kellene a strandra 
engedni, mert egynél többször enne a gyerek fagylatot. Nekik üzemeltetőknek az a feladatuk, 
hogy minél több és minőségi szolgáltatást tudjanak nyújtani. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Igazat ad a polgármesternek, a szülőnek tudnia kell nemet 
mondani a gyermekének. Úgy gondolja a tavalyi évben is működött, nincs akadálya, hogy az 
idei évben is lehetőséget biztosítsanak a légvár üzemeltetésére. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a strand területéből a kért 40 m2 

nagyságú területet adják bérbe Bagó Zsuzsannának 2020. június 20-tól 2020. augusztus 31-ig 
légvár üzemeltetés céljára. A bérleti díjat 200.000 Ft/szezon összegben határozzák meg. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2020. (III.11.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén 40 m2 nagyságú területet bérbe ad 2020. június 20-tól 
2020. augusztus 31-ig légvár üzemeltetés céljára Bagó Zsuzsanna 
vállalkozó részére. 
A bérelt terület bérleti díja 200.000 Ft/szezon.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
bérleti szerződést írja alá. 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
6/8. Flórián Tamás bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: A tavalyi évben nyitotta meg Flórián Tamás (Four Color Stúdió 
Bt.) a zöldségest az újságos helyén. Kéri, hogy az idei évben is adja részére bérbe a helyiséget 
a képviselő-testület.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Four Color Stúdió Bt.” részére adja 
bérbe a Szigliget 887/2 hrsz-ú ingatlanon lévő „újságos” üzlethelyiséget zöldség árusítás céljára 
2020. július 1-től 2020. október 31-ig tartó időszakra. A bérleti díjat 60.000 Ft/hó összegben 
határozza meg. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2020. (III.11.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Four 
Color Stúdió Bt.” részére bérbe adja a Szigliget 887/2 hrsz-ú 
ingatlanon lévő „újságos” üzlethelyiséget zöldség árusítás céljára 
2020. július 1-től 2020. október 31-ig tartó időszakra. 
A bérleti díj összege: 60.000 Ft/hó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2020. május 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
6/9. Kovácsné Liszkai Eszter bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előző évben kötöttek bérleti szerződést a szaunaház alsó 
szintének kiadásával kapcsolatban 1 + 4 éves időtartamra. Akkor arról döntöttek, hogy egy év 
után újra tárgyalják. Úgy gondolja, nincs akadálya annak, hogy a szerződés további 4 évre 
hatályban maradjon.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy Kovácsné Liszkai Eszter fodrásszal 
2019. március 29-én a szauna épület alsó szintjén lévő üzlethelyiség bérbeadására kötött bérleti 
szerződés hatályát a szerződés 1. pontjában meghatározott időtartamra – 1 + 4 év – fenntartja.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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53/2020. (III.11.) Kt.    
h a t á r o z a t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovácsné 
Liszkai Eszter fodrásszal 2019. március 29-én a szauna épület 
alsó szintjén lévő üzlethelyiség bérbeadására kötött bérleti 
szerződés hatályát a szerződés 1. pontjában meghatározott 
időtartamra – 1 + 4 év – fenntartja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
bérlőt tájékoztassa. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2020. április 30. 
 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Bodnár Eszter megkereste, 
hogy szívesen tartana előadásokat a közösségiházban. A helyi újságba írna cikkeket, tanácsokat 
és mindezt ingyen vállalná.  
Továbbá tájékoztatja a testületet, hogy az előző ülésen meghozott döntés a buszmegállók 
rendbetétele, új padok elhelyezésére vonatkozóan megrendelt minden eszközt, illetve március 
31. napjáig elhelyezésre is kerülnek. 
 
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 


