
 1

Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 17-én, 7.30 
órakor tartott rendkívüli 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: 

 
Tóthné dr. Titz Éva  aljegyző 
 

 
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.  Tapolca - Szigliget kerékpárút beruházás közbeszerzési szakértő kiválasztása  

Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2. Vegyes ügyek 
 
 
1. Tapolca - Szigliget kerékpárút beruházás közbeszerzési szakértő kiválasztása (Az 
előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előző ülésen döntés született arról, hogy három cégtől 
kérnek árajánlatot a kerékpárút megvalósításához. A három cég benyújtotta az árajánlatát: 
EUPHORIA-PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4241 
Bocskaikert, Pillangó u. 20/A. 3.250.000 Ft, Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda 1037 Budapest, 
Montevideo utca 5. II. emelet 3.149.600 Ft, SALDO Zrt.1135 Budapest, Mór utca 2-
4. 3.365.500 Ft összegben. Egyetlen egy szempont volt, amit figyelembe kell venni az az ár. 
Az ajánlatot benyújtó cégek mindegyike a feltételeknek megfelelnek.  
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Dr. Karasszon Diana képviselő: Miután a várral annyira rosszul alakultak a teljesítések 
muszáj belemenni a kerékpárút megvalósításába is párhuzamosan?  
 
Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolja, hogy amíg tudják, addig csinálni kell.  
 
A polgármester javasolja, hogy hirdessenek győztest, és egy második helyezettet is, hogy 
amennyiben az első helyezettel bármilyen oknál fogva nem jönne létre a szerződés, a második 
helyezettel megállapodást köthessen. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2020. (VII.17.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-
3.1.1.-15-VE1-2016-00009 „Tapolca-Szigliget közötti 
kerékpárút megvalósítása” című pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására kiírt pályázatra 
beérkezett ajánlatok közül első helyen a Hargittay és Tóth 
Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Montevideo utca 5. II. emelet) 
bruttó 3.1449.600 Ft összegű ajánlatát fogadja el.  
 
A Képviselő-testület a második legjobb ajánlatnak az 
EUPHORIA-PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (4241 Bocskaikert, Pillangó u. 20/A.) 
bruttó 3.250.000 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést a Hargittay és Tóth Ügyvédi Irodával 
kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
 

2. Vegyes ügyek 
 
2/1. A Szabadság utca lakóinak kérelme  
 
Balassa Balázs polgármester: A nyíregyházi táborba érkezőket buszokkal szállítják a 
Szabadság utca végéig. Ezt az ott élők nehezen viselik. Nem csak zavaró, hanem veszélyes is.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Ez már a tavalyi évben is probléma volt.  
 
Balassa Balázs polgármester: A legegyszerűbb és legjobb megoldásnak azt látja, ha a 
gyerekek az erdőn keresztül legyalogolnának a nádüzemig és ott szállnak fel a buszokra. 
 
Káli Magdolna alpolgármester: A tavalyi évben is ezt javasolták. 
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A polgármester javasolja, hogy a Szabadság utcába ne engedjék a buszok tolatását, a táborba 
érkező gyerekeket a nádüzemnél vehetik fel.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2020. (VII.17.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
Nyíregyházi Gyermeküdülő vezetőjét, hogy a gyermekeket 
szállító autóbuszok a Nádüzem autóbusz megállónál vegyék fel 
és tegyék le az üdülőbe érkező és távozó gyermekeket. A 
buszmegálló az üdülőből erdei úton megközelíthető, melynek a 
folyamatos kaszálásáról az önkormányzat gondoskodik. 
Megbízza a polgármestert, hogy a gyermeküdülő vezetőjével 
vegye fel a kapcsolatot a Szabadság utcában lakók kérésének 
mielőbbi rendezése érdekében.  
 
Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  
 
 

2/2. Végvári Gelato, Végvári Grill Kft bérleti díj csökkentés iránti kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: A COVID-19 vírushelyzetre való tekintettel kéri a bérletidíj 
csökkentését. Javasolja, hogy ne döntsenek a bérleti díjak csökkentéséről, a következő ülésen 
vegyék napirendre.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a képviselők munkáját és az ülést 7.45 órakor bezárta.  

 
Kmf. 

 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 
 
 
      Tóthné dr. Titz Éva 
             aljegyző 
 


