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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. július 6-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 
 

 
 
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.  Szigligeti Gyermekekért Alapítvány névhasználathoz hozzájárulás kérés  
 Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester 
 
2. Könyvtár nyitva-tartásának meghatározása  
 Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester 
 
3. Fogorvosi feladatellátás megszervezése 
 Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester 
 
4. MÁV vasúti megállóhely elnevezésének módosítására javaslat elfogadása 
 Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester 
 
5. Vegyes ügyek 
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1. Szigligeti Gyermekekért Alapítvány névhasználathoz hozzájárulás kérés 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Dömötöri Józsefné a Szigligeti Általános Iskola igazgatója 
kérelmet nyújtott be a képviselő-testület felé. (A kérelem az előterjesztés melléklete.) 
Alapítványt kíván létrehozni „Szigligeti gyermekekért” elnevezéssel, a bírósági 
nyilvántartásba vétel benyújtása során hiánypótlásra hívták fel, miszerint Szigliget településre 
történő utalást kívánnak használni, ezért Szigliget Község Önkormányzatának hozzájárulása 
szükséges a névhasználathoz. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a település név használatához járuljon 
hozzá. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 
a „Szigliget” település név használatához a „Szigligeti 
gyermekekért” Alapítvány elnevezésében. 
A polgármester a döntésről az érintetteket a határozat kivonat 1 
példányának megküldésével értesíti. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
2. Könyvtár nyitva-tartásának meghatározása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A könyváros által jelzett lakossági igényekhez igazodóan 
javasoljuk a könyvtár nyitvatartási idejének módosítását. 
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 12. §-a szabályozza a 
közösségi színtér nyitva tartását. A törvényi előírásoknak a nyitva tartás a módosítás után 
teljes mértékben megfelel. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Könyvtár nyitva 
tartásának módosítását. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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56/2020. (VII.06.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Községi Könyvtár Közösségi Színtér nyitva tartását 
2020. július 13. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Hétfő:   szünnap 
Kedd:   11:00 – 19:00 
Szerda:  11:00 – 17:00 
Csütörtök:  11:00 – 17:00 
Péntek:  8:00 – 14:00 
Szombat:  8:00 – 12:00 
Vasárnap:  szünnap 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtárt tájékoztassa.   
Határidő: 2020. július 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
3. Fogorvosi feladatellátás megszervezése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. 
Dézsenyi Éva fogszakorvos felmondását a Tapolca 3. számú 
fogorvosi körzet ellátása vonatkozásában tudomásul veszi. 
Megbízza Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testületét a feladatellátás megszervezésével.  
A Képviselő-testület vállalja, hogy a település felnőtt korú 
lakosság számának figyelembevételével nettó 30 Ft/fő/hó 
működtetési hozzájárulást fizet a feladat ellátása érdekében. A 
felnőtt korú lakosság szám megállapítása a Belügyminisztérium 
által rendelkezésre bocsátott 2020. január 1-i állapotnak 
megfelelő népesség-statisztikai adatokat alapján történik.  A 
működtetési hozzájárulás megfizetésének részleteiről Tapolca 
város és Szigliget község önkormányzata megállapodást köt. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
Tapolca város polgármesterét tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

4. MÁV vasúti megállóhely elnevezésének módosítására javaslat elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. levélben kereste 
meg Szigliget község Polgármesterét, illetve másolatban Badacsonytördemic Község 
Önkormányzat Polgármesterét a Badacsonytördemic – Szigliget vasúti megállóhely kettős 
állomásnevének egyszerűsítése tárgyában. Az állomás neve információt nyújt az utazóknak. 
Turisztikai szempontból fontosnak tartja, hogy a továbbiakban is jelezze a vasúton utazóknak, 
hogy erről a vasúti megállóhelyről lehet Szigligetre eljutni.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezését - a 
Földrajzinév-bizottság állásfoglalása alapján - a 
Badacsonytördemic-Szigliget vasúti megállóhely kettős 
állomásnevének egyszerűsítését, a második településnév 
elhagyását nem támogatja. Továbbra is a Badacsonytördemic-
Szigliget állomásnév használatát kéri fenntartani. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a 
nyilatkozatot kérőt értesítse. 
 
Határidő: 2020. július 17.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
   
 

 
5. Vegyes ügyek  
 
5/1. Tapolca-Szigliget kerékpárút   
  
Balassa Balázs polgármester: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 kódszámú „Tapolca-Szigliget 
közötti kerékpárút megvalósítása” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes 
körű lebonyolítására vonatkozóan a veszélyhelyzet időszakában kiírták a pályázatot, de 
érvénytelenné kell nyilvánítani, mert a kiírásban formai hiba történt.  
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A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 
kódszámú „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására kiírt pályázatot nyilvánítsa 
érvénytelennek. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-
3.1.1-15-VE1-2016-00009 kódszámú „Tapolca-Szigliget közötti 
kerékpárút megvalósítása”  című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására kiírt 
pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. 
 
 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 kódszámú 
„Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására pályázatot írjanak ki. Ajánlatot a 
következő cégektől kérjenek: EUPHORIA-PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 4241 Bocskaikert, Pillangó u. 20/A., Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda 
1037 Budapest, Montevideo utca 5. II. emelet, SALDO Zrt.1135 Budapest, Mór utca 2-4.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete TOP-
3.1.1-15-VE1-2016-00009 kódszámú „Tapolca-Szigliget közötti 
kerékpárút megvalósítása” pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 
pályázatot ír ki.  
 
Ajánlatot a következő cégektől kér: 
 
EUPHORIA-PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
4241 Bocskaikert, Pillangó u. 20/A. 
 
Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda 
1037 Budapest, Montevideo utca 5. II. emelet 
 
SALDO Zrt. 
1135 Budapest, Mór utca 2-4.  
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
ajánlatkérő dokumentációt küldje ki. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
5/2. Mobil halboltból történő árusításhoz való engedélykérés 
(A kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A The Fishmarket Kft. kérelmet nyújtott be, hogy a 
településen mozgó halboltból árusíthasson. A kérelem szerint balatoni halat nem árusítanának.  
 
Káli Magdolna alpolgármester: Ötletnek nem lenne rossz, nem lehet a környéken halat 
vásárolni.  
 
Pupos Ferenc képviselő: Inkább tengeri halakat árulnának, nem balatoni halakat.  
 
Balassa Dániel képviselő: A nyári időszakban esetleg lenne rá igény a nyaraló tulajdonosok 
részéről, a szigligeti ember inkább elmegy horgászni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolja, minden szolgáltatást nem kell helybe hozni.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a településen ne engedélyezzék a 
mozgó halboltból való árusítást. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
       
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
településen nem támogatja a The Fishmarket Kft. mobil 
halboltból történő árusítását, a mobil halbolt működtetéséhez 
területet nem tud biztosítani. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a 
kérelmezőt értesítse. 
 
Határidő: 2020. július 25.    
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

  
5/3. Mobil fekvőrendőr elhelyezése a Kamonkői úton 
(A kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Kamonkői úton lakóktól érkezett kérelem szerint az utcában 
nagy sebességgel közlekednek az autósok, hiába van kint a harmincas sebességkorlátozó 
tábla. A kérelmet aláírók fekvőrendőr elhelyezését javasolták. Ennek ellenére úgy gondolja, 
hogy mindenki csak addig akar fekvőrendőrt, amíg az nem a saját háza előtt van. Fékezések, 
csattanások, csattogás, nem kevés zajjal jár. 
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Pupos Ferenc képviselő: Saját maga is tapasztalja a problémát, mindenképpen figyelembe 
kell venni ezt a kérelmet, mert több, mint húsz aláírás van rajta. Valamit ki kell találni. Nem 
csak a Kamonkői úton haladnak nagy sebességgel az autósok, hanem a Kossuth és a Réhelyi 
utcában is. Erre mindenképpen megoldást kell találnia a Képviselő-testületnek. Polgárőrként 
hiába figyelmezteti őket, nem veszik komolyan, és nem tőrödnek vele. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Pápakovácsi településen kartonpapírból van kirakva az út 
mellé egy rendőrautó. Szerinte ez itt is működhetne. 
 
Balassa Dániel képviselő: A nyári időszakban többször vannak itt a rendőrök is, talán 
beállhatnának mérni egyszer-kétszer, de az sem megoldás hosszútávon.  
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy helyezzenek el fekvőrendőrt a Kamonkői 
utcában, azzal a feltétellel, hogy az ott élők jelölik ki a pontos helyet, illetve az ott élő 
ingatlantulajdonosok a hozzájárulásukat adják. A másik utcában lévő sebesség korlátozás 
érdekében felkéri Pupos Ferenc képviselőt, mint a polgárőrség vezetőjét, hogy tegyen 
javaslatot a probléma megoldására. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Kamonkői út lakóinak a megnövekedett járműforgalom miatti 
forgalomszabályozási intézkedés megtételét kérő beadványára 
az alábbi javaslatot teszi:  
A Képviselő-testület a kérelmezők által kért helyen mobil 
fekvőrendőrt helyez el a következő feltételekkel: 
a) A kiépítés költségeit az önkormányzat biztosítja 
b) A kiépítés helyétől számított 20 – 20 m távolságon belül az 

ingatlantulajdonosok írásban nyilatkoznak arról, hogy a 
fekvőrendőr elhelyezését támogatják. Amennyiben az 
ingatlantulajdonos a későbbiekben kezdeményezi a 
fekvőrendőr bontását a teljes kiépítési és bontási költséget 
megtéríti az önkormányzatnak.  

c) Képviselő-testület tájékoztatja a fekvőrendőr elhelyezését 
kérelmezőket, hogy a sebességkorlátozó eszköz jelentősen 
növeli a járműforgalom okozta zajt.  

 
A Képviselő-testület felkéri Pupos Ferenc képviselőt, mint a 
polgárőrség vezetőjét, hogy a gyorshajtások számának 
csökkentése érdekében a község teljes területére vonatkozóan 
tegyen javaslatot sebesség korlátozó intézkedések megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester, Pupos Ferenc képviselő 
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5/4. Kovács Attila kérelme 
(A kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Kovács Attila egyéni vállalkozó kérelmet nyújtott be, hogy a 
strand területén engedélyezzék részére vitorlás csónak kölcsönző üzemeltetését. A 
kérelemben a gyerekpancsoló részt jelölte meg, a gyerekek érdekében ezt nem javasolja. A 
strand nyugati oldalát erre alkalmasabbnak tartja, ott adjanak helyet a vitorlás csónak 
kölcsönző üzemeltetésre. Megkérdezi a képviselőket, hogy mi a véleményük. 
 
Káli Magdolna alpolgármester: Ezeket a csónakokat, vagy vitorlásnak tűnő csónakokat nem 
olyan egyszerű vezetni, kezelni. Nem véletlenül szükséges jogosítvány hozzá. Nemcsak a 
gyerekek, hanem az úszók is veszélyben lennének, akik a mélyebb vízben szeretnének úszni. 
Nem rossz ötlet, mert egy szolgáltatással több lenne, de aggasztja a balesetek lehetősége. 
 
Balassa Dániel képviselő: Csak a nyugati oldalon lehetne engedélyezni, ott nincs annyi 
fürdőző.  
 
Pupos Ferenc képviselő: Neki is van véleménye erről az ügyről. A csónak kölcsönzést 
mindenképpen jó ötletnek tartja, de burkolt vitorlás kölcsönzést lát benne. A kérelemben 
feltűntetett fotón szereplő „csónak” biztos megfelel az előírásoknak, szépen be vannak tartva 
a méretek, de a kabinnal van a legnagyobb probléma. Amelyik hajón van már kabin, az nem 
csónakvitorlás. Erre vonatkozóan nagyon szigorú szabályozások vannak.  
 
Balassa Balázs polgármester: A szabályozással nincs tisztában, de nem is neki kell ezeket 
tudnia, hanem az üzemeltetőnek, ahogyan a felelősség is az üzemeltetőé. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy tájékoztassa a kérelmezőt, hogy a 
vitorlás csónak kölcsönzésre csak a strand nyugati oldalát tudják biztosítani. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
63/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
tájékoztatja Kovács Attila egyéni vállalkozót, hogy vitorlás 
csónak kölcsönzésre a strand a nyugati oldalán tud helyet 
biztosítani. 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a 
Képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő: 2020.07.25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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5/5. Ács Alexandra bérleti szerződése 
 
Balassa Balázs polgármester: Ács Alexandra kérelmet nyújtott be a bérleti szerződése 
meghosszabbítására. Az építkezése már elkezdődött, a kivitelező őszre ígérte neki a 
befejezését. 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bérleti szerződést 2020. szeptember 
30. napjáig hosszabbítsa meg. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ács 
Alexandra lakásbérleti szerződését 2020. szeptember 30. napjáig 
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. július 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
5/6. Mile Pál bérleti szerződése 
 
Balassa Balázs polgármester: Az építkezés változatlanul nem halad, így nem tudja mikor 
költöznek ki a szolgálati lakásból.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bérleti szerződést 2021. július 31. 
napjáig hosszabbítsa meg. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mile Pál 
lakásbérleti szerződését változatlan feltételekkel 2020. július 31. 
napjáig meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására, és megbízza, hogy a kérelmezőt a döntésről 
tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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5/7. Petőfi utcai feljáró értékesítése 
 
Balassa Balázs polgármester: Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Szigliget 73/2 hrsz-u 31 
m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület elnevezésű ingatlan, mely a 75 és 77 hrsz-u ingatlanok 
között helyezkedik el. A területet a Képviselő-testület 175/2007. (XII.17.) Kt. számú 
határozatával bérbe adta a 75 és 77 hrsz-u ingatlanok tulajdonosának Mesterházy Ernőnek. A 
bérleti szerződés 2027. december 31-én jár le.  
A bérlő ingatlan csere ajánlatot tett a 73/2 hrsz-u ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, 
mely szerint két éves időtartamra bérleti jogot biztosít a tulajdonában lévő Szigliget 241 hrsz-
u ingatlan (Gulaistálló), az Önkormányzat által jelenleg is műhelyként és gépjárműtárolásra 
használt részére. A bérleti díj összegét 1 millió forintban határozta meg. 
A 73/2 hrsz-u ingatlan értékbecslését elvégeztették, az értékbecslő az ingatlan becsült értékét 
372 ezer forintban határozta meg.   
Mesterházy Ernő a 73/2 hrsz-u ingatlan bérleti díját, 7.806 ezer forintot a bérleti szerződés 
aláírásakor kifizette, az ingatlan tulajdonjogának megszerzésekor annak időarányos 
visszafizetésére nem tart igényt. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ingatlan csereszerződést a 
jegyzőkönyvhöz csatolt tervezet szerint Mesterházy Ernővel kösse meg.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Szigliget 73/2 hrsz-u 31 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület besorolású ingatlan 
tulajdonjogát elcseréli a Szigliget 241 hrsz-u ingatlan két éves 
időtartamú bérleti jogára. 
A Képviselő-testület a 73/2 hrsz-u ingatlan értékét 1.000.000 Ft-
ban, azaz Egymillió forintban, a 241 hrsz-u ingatlan 2 éves 
időtartamra biztosított bérleti jogának értékét 1.000.000 Ft-ban, 
azaz Egymillió forintban állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
jegyzőkönyvhöz csatolt „Ingatlan csereszerződés”-t aláírja.  
Határidő: 2020. július 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
5/8. Nemzeti Értékek Könyvkiadó megkeresése 
 
Balassa Balázs polgármester: A Nemzeti Értékek Könyvkiadó kiadásában 2021 évben 
megjelenik a Napfény kertje című könyv a bemutatott Tájékoztató füzet szerinti 
paraméterekkel 5000 példányban. A település kiadványban való megjelenése 1 oldal esetében 
65.000 Ft + Áfa. A kiadványt kedvezményes áron bruttó 7.350 Ft-ért vásárolhatja meg az 
önkormányzat, a kereskedelmi ár 9.450 Ft. Kéri a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot a 
könyvben való megjelenésre.  
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Dr. Karasszon Diana képviselő: Túl drága még kedvezményes áron is a kiadvány, nem 
javasolja, hogy a település megjelenjen a könyvben. 
 
Káli Magdolna alpolgármester: Egyetért képviselőtársával. 
  
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne kössön megállapodást a kiadóval. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megköszönve a lehetőséget, nem kíván megállapodást kötni a 
Nemzeti Értékek Könyvkiadójával A napfény kertje könyv 
megrendelésére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a 
kiadót értesítse. 
 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
5/9. Magyar Nemzet magazin megkeresése 
 
Balassa Balázs polgármester: Cosmo Média Kft. magazinokat és újságmellékleteket készít, 
elsősorban országos napilapok számára. Színes magazinokban a település- és városmarketing, 
az egészség és a turizmus témakörével foglalkoznak. Egy oldal 350 ezer Ft + Áfa, ½ oldal 
175 ezer Ft + Áfa.  
 
Pupos Ferenc képviselő: Az előző ponthoz hasonlóan nem javasolja, a magazinban való 
megjelenést. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne kössön megállapodást a 
magazinnal. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2020. (VII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megköszönve a lehetőséget, nem kíván megállapodást kötni a 
Cosmo Média Kft-vel újság mellékletben történő megjelenésre.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a 
kiadót értesítse. 
 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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5/10. Stark Patika bérleti szerződése 
 
Balassa Balázs polgármester: A Básti Lajos közösségi házban úgy kötöttek a Stark Patika 
Gyógyszerkereskedelmi Kft-vel bérleti szerződést, hogy 2 év bérleti jogviszony elteltével a 
bérleti szerződést felülvizsgálják és a működtetés során felmerült igények alapján módosítják. 
A gyógyszertár nagyon jól működik, igény is van rá. A bérlő nem jelezte, hogy módosítana a 
bérleti szerződésen. Nincs akadálya annak, hogy a továbbiakban is működjön a gyógyszertár a 
településen. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 
5/11. Belsőhegyi út 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Belsőhegyi út 
folytatásával kapcsolatban a kisajátítási tárgyalások folyamatban vannak, a tulajdonosokkal 
való egyeztetések is folynak.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
5/12. Polgármester tájékoztatója a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről 
 
Balassa Balázs polgármester: A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület nem 
ülésezhetett, a képviselő-testület nevében a polgármester hozta meg a döntéseket. A 
munkaterv szerinti napirendekhez az előterjesztések elkészültek, azt a képviselők 
elektronikusan megkapták. Minden képviselő lehetőséget kapott döntési javaslatainak 
megtételére, a visszajelzések alapján születtek meg a polgármesteri döntések, egy eset 
kivételével. Flórián Tamás nem kapott engedélyt az általa az önkormányzattól bérelt 
zöldséges üzletben dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital, jégkrém 
értékesítésére.  
 
 
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 


