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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. augusztus 6-án, 7.30 
órakor tartott rendkívüli 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 
Tóthné dr. Titz Éva aljegyző 
 

 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt, aljegyzőnőt. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja, Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a meghívó szerinti napirendi javaslatot fogadja el, és vegye 
napirendre a „Szociális célú tűzifavásárlás kiegészítő támogatás benyújtása, önerő biztosítása” 
napirendi pontot. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szigliget, Kossuth u. 100. (379 hrsz) ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázati 

felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2. Szociális célú tűzifavásárlás kiegészítő támogatás benyújtása, önerő biztosítása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
3.  Vegyes ügyek 
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1. Szigliget, Kossuth u. 100. (379 hrsz) ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázati 
felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A pályázati felhívásra egy ajánlat érkezett be. Az ajánlat az 
ajánlati felhívásban szereplő tartalmi és formai feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő a 
feltételként előírt nyilatkozatokat megtette, az előírt dokumentumokat csatolta. A megajánlott 
vételár 60 millió forint. A pályázó a 6 millió forint összegű óvadékot az önkormányzat 
számlájára befizette. 
 
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: 
 
83/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
     

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a Szigliget, Kossuth u. 100. (379 hrsz) 
ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázati felhívás 
eredményes volt.  
A Képviselő-testület a Szigliget Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő Szigliget 379 hrsz-u (8264 Szigliget, Kossuth 
u. 100.), kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 
781 m2 nagyságú ingatlan vevőjeként Marton András Tapolca, 
Egry J. u. 2. szám alatti lakost jelöli ki a nyilvános pályázati 
felhívásra benyújtott pályázatban megajánlott 60.000.000 Ft 
azaz Hatvanmillió forint vételár ellenében. 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázót tájékoztassa a 
Képviselő-testület döntéséről és felhatalmazza az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 10. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
2. Szociális célú tűzifavásárlás kiegészítő támogatás benyújtása, önerő biztosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Az előző években nem 
igényelt az önkormányzat ilyen jellegű támogatást.  
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne nyújtsanak be pályázatot szociális 
tűzifa vásárláshoz. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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84/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
belügyminiszter által 2020. július hónapban közzétett, a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati 
kiírás alapján a támogatás iránt nem nyújt be igényt. 
Határidő: 2020. augusztus 31.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
3. Vegyes ügyek 
 
3/1. Kovács Dániel bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Kovács Dániel jelezte a testület felé, hogy a meghosszabbított 
bérleti szerződésében még mindig büfékocsi szerepel, annak ellenére, hogy a képviselő-
testület előzetesen engedélyezte, hogy a továbbiakban egy konténer büfét telepítsen és a 
tevékenységet abban végezze. Kéri a szerződésben ez szerepeljen.  
Kovács Dániel vállalta, hogy az önkormányzati területre az ivóvíz kiépítésének költségeit 
megelőlegezi, ami kb. 300.000 - 400.000 Ft. Az ivóvíz bekötés megtörtént, a bérlő a 
költségeket megelőlegezte, kéri, hogy a 2020 évi bérleti díjban ez kerüljön elszámolásra.  
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bérleti szerződés 1. pontjának 
módosítását az előterjesztéshez csatolt 1. számú szerződésmódosítás szerint fogadja el.  
Javasolja továbbá, hogy az ivóvíz kiépítése kapcsán felmerült költségeket a 2020 évi bérleti 
díjban számolják el, ellentételezésként a 200 ezer forint összegű 2020 évi bérleti díjat 
engedjék el. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szigliget Község Önkormányzata és Kovács Dániel között 2020. 
április 16. napján létrejött bérleti szerződés 1. pontját a 
jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú szerződésmódosítás szerint 
módosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú 
szerződésmódosítást aláírja. 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szigliget Község Önkormányzata és Kovács Dániel között 2020. 
április 16. napján létrejött bérleti szerződés 3. pontjában 
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meghatározott 200.000 Ft összegű bérleti díjat - az ivóvíz bérelt 
területre történő kiépítése kapcsán felmerült költségek 
ellentételezéseként - 2020. évre vonatkozóan elengedi.  
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
határozat kivonat megküldésével Kovács Dánielt tájékoztassa. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
3/2. Kaszás Attila Lajosné helyiségbérleti kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Kaszás Attila Lajosné megkereste és jelezte, hogy 
amennyiben lenne rá lehetőség bérelne egy irodahelységet. Jelenleg Tapolcán dolgozik 
könyvelőként, az ügyfelei többsége szigligeti lakos, ezért szeretné a településen megnyitni a 
könyvelőirodáját.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A közösségi házban jó lenne neki a védőnő által jelenleg 
használt helyiség. A védőnőt viszont még nem kellene visszahelyezni az állandó helyére, még 
veszélyes lenne. A vírus helyzet miatt nem lehet kockáztatni, főleg kisgyerekeknél.  
 
Balassa Balázs polgármester: Egyetért. A védőnő jelenlegi helye pont megfelelne számára. 
A vírushelyzetre való tekintettel jelenleg nem megoldható a helyiség bérbeadása, a védőnő 
visszaköltözése után biztosítani tudják a helyiséget. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, tájékoztassák Kaszás Attila Lajosnét, hogy 
a jelenlegi helyzetben nem tudnak helyiséget biztosítani részére.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
tájékoztatja Kaszás Attila Lajosnét, hogy jelenleg nem tud 
irodahelyiséget biztosítani részére.  
Megbízza a polgármestert, tájékoztassa a kérelmezőt a 
képviselő-testület döntéséről 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
3/3. Aszfaltozási munkára ajánlatkérése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Magyar Közút Kht. megkereste az Önkormányzatot, hogy a 
kezelésében lévő útszakasz aszfaltozási munkáihoz az aszfaltot, a padkázó anyagot és az 
emulziót biztosítani tudja. Az Önkormányzatnak a szállítási költséget és a munkadíjat kell 
biztosítani. A kivitelezés során megvalósulna a Kossuth utca temető melletti szakasza és a 
Réhelyi út még hiányzó aszfaltozása, így a már elkészült járda mellett az út is felújításra 
kerülne. Az aszfaltozási munka az 1161 hrsz-u utat 540 m, a 0105 hrsz-u utat 400 m, a 118 
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hrsz-u utat 480 m hosszban érinti. A munkadíjat az Önkormányzat a tartalék terhére tudja 
biztosítani. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1161 hrsz-u út 540 m, a 0105 hrsz-
u út 400 m, a 118 hrsz-u út 480 m hosszban történő aszfaltozási munkáira, kiemelt padka 
építésére és út szélesítésére kérjen árajánlatot a VIA VOMITO Kft. (Veszprém, Kádártai út 
27.), DATI-SPED Kft. (8227 Felsőőrs, Fenyves utca 37.) és a Zirci Építő Kft. (8420 Zirc, 
Három-Hegyi u. 2.) vállalkozásoktól. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
1161 hrsz-u út 540 m, a 0105 hrsz-u út 400 m, a 118 hrsz-u út 
480 m szakaszának aszfaltozási munkáinak elvégzésére, kiemelt 
padka építésére és út szélesítésére árajánlatot kér a 
Via Vomito Kft. Veszprém, Kádártai út 27., 
Dati Sped Kft. Felsőörs, Fenyves u. 37., 
Zirci Építő Kft. Zirc, Három-Hegyi utca 2. 
vállalkozásoktól. 
Megbízza polgármestert, hogy az ajánlatkérőt a vállalkozások 
részére küldje meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: A Magyar Közút Kht. által biztosított aszfaltból 
megvalósítható a Ciframajori bejáró út és a Főtér közötti útszakasz aszfaltozása is. Az 
aszfaltozási munka a 3 hrsz-u utat 38 m, a 05 hrsz-u utat 336 m hosszban érinti. A munkadíjat 
az Önkormányzat a tartalék terhére tudja biztosítani. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 3 hrsz-u út 38 m, a 05 hrsz-u út 336 m 
hosszú szakaszának aszfaltozási munkáira és út szélesítésére kérjen árajánlatot a VIA 
VOMITO Kft. (Veszprém, Kádártai út 27.), DATI-SPED Kft. (8227 Felsőőrs, Fenyves utca 
37.) és a Zirci Építő Kft. (8420 Zirc, Három-Hegyi u. 2.) vállalkozásoktól. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
3 hrsz-u út 38 m és a 05 hrsz-u út 336 m hosszú szakaszának 
aszfaltozási munkáira és út szélesítésére árajánlatot kér a 
 
Via Vomito Kft. Veszprém, Kádártai út 27., 
Dati Sped Kft. Felsőörs, Fenyves u. 37., 
Zirci Építő Kft. Zirc, Három-Hegyi utca 2. 
vállalkozásoktól. 
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Megbízza polgármestert, hogy az ajánlatkérőt a vállalkozások 
részére küldje meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

3/4. Strandi fejlesztések 
 
Balassa Balázs polgármester: A Magyar Turisztikai Ügynökség által strandfejlesztésre kiírt 
pályázaton belül már csak két dolog van, amit be kell szerezniük. Forrás van rá, az ajánlatokat 
kell bekérni. 
Az egyik ilyen a mozgáskorlátozott beemelő. A mozgáskorlátozott beemlőre három cégnek 
szeretné kiküldeni az ajánlatkérőt: U+N Hungaria Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 124.), 
Eurocentrimpex Kft. (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 42.) és SZÉCSINOX Kft. (1134 
Budapest, Botond u. 15. 3/5.). 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mozgáskorlátozott beemelő 
megvásárlásához kérjen be három ajánlatot. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2020. (VIII.06.) 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 
mozgáskorlátozott beemelő szállítására és beépítésére az alábbi 
cégektől kér ajánlatot:  
U+N Hungaria Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 124.), 
Eurocentrimpex Kft. (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 42.) és 
SZÉCSINOX Kft. (1134 Budapest, Botond u. 15. 3/5.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az 
ajánlatkérőt küldje meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

3/5. Belsőhegyi utat a Hegyaljai úttal összekötő közút kialakítása, az út kialakításához 
szükséges terület kisajátításához kisajátítási tervdokumentáció  
 
Balassa Balázs polgármester: Bizonyára a képviselők emlékeznek rá, hogy elkezdték a több 
mint 40 éve a rendezési terv által is tartalmazott Belsőhegyi út kialakításának előkészítését. 
Kiküldtek minden ingatlantulajdonosnak egy tájékoztatót, melyben kérték, hogy foglaljanak 
állást az úttal érintett területrészük ingyenes átadásáról vagy eladási szándékukról. Két 
ingatlan tekintetében nem kaptak pozitív választ. Amennyiben komolyan gondolják az út 
kialakítását, indítsák el a kisajátítási eljárással kapcsolatos dokumentáció összeállítását. 
Amennyiben ez összeáll, a képviselő-testület dönthet a kisajátítási eljárás elindításáról.  
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Javasolja, bízza meg a képviselő-testület, hogy a Belsőhegyi út kialakítása során szükséges 
terület kisajátítások elindításához készíttesse el a kisajátítási tervdokumentációt.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Belsőhegyi út tervezett kialakításához szükséges terület 
kisajátítási eljárásához kisajátítási tervdokumentációt készíttet.  
Megbízza a polgármestert, hogy a kisajátítási tervdokumentáció 
elkészítésére kérjen három árajánlatot. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
3/6. Mile Pál lakásbérleti szerződése 
 
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások egyikét bérli 
Mile Pál, aki az általános iskolában testnevelő tanár. Lakásépítése folyamatban van, azonban 
a közeljövőben várhatóan nem lesz beköltözhető állapotban. Évente hosszabbítják meg a 
lakásbérleti szerződését, javasolja, hogy a bérleti szerződés lejárati idejét a Szigligeti 
Általános Iskolában fennálló közalkalmazotti jogviszonyához kössék.   
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Egyetért a javaslattal, nagyon jó szakember.  
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy Mile Pál és az Önkormányzat között 
fennálló lakásbérleti jogviszony határidejét Mile Pál Szigligeti Általános Iskolában fennálló 
közalkalmazotti jogviszonyához kössék és ennek megfelelően a lakásbérleti szerződést 
módosítsák.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzata és Mile Pál között 2020. július 7. 
napján kötött lakásbérleti szerződés 2. pontjában meghatározott 
bérleti jogviszony időtartamának lejárati idejét Mile Pál 
Szigligeti Általános Iskolában fennálló közalkalmazotti 
jogviszonyának időpontjáig módosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés módosítás aláírására, és megbízza, hogy a kérelmezőt 
a döntésről tájékoztassa. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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3/7. Kézműves udvar bérleti ügyek  
 
Balassa Balázs polgármester: A kézműves udvarban lévő 3 kézműves műhely közül két 
bérlő bérleti jogviszonya 2020. december 31-én lejár. A bérlőknek a folyamatos 
üzemeltetéshez időben tudni kell azt, hogy a következő években is bérelhetik a 
tevékenységükhöz szükséges helyiségeket. A bérlőkkel elégedettek, a tevékenységüket magas 
szinten folytatják. Emlékeztetett rá, hogy 2019 év végén lejárt olyan bérleti szerződéseket is 
pályáztatás nélkül hosszabbítottak meg, amelyek esetében a bérlők tevékenységével 
elégedettek voltak. 
  
TAEM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. bérleti ügye 
 
A TAEM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kézműves kozmetikumokat és gasztronómiai 
termékeket árusít. Az üzlet kialakítása igényes, a termékekre igény van, az Önkormányzattal 
jó az együttműködésük. Kellenek a településre ilyen szolgáltatók, javasolja, hogy 
hosszabbítsák meg 4 évre a bérleti szerződést.  
 
Káli Magdolna alpolgármester: Egyetért, nagyon jó hangulata van a boltnak. Keresett 
kézműves termékeket árul. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bérleti szerződést 4 évvel 
hosszabbítsa meg. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzata és a TAEM Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (Balatonfüred, Vásártér u. 4/C.)  Szigliget, 
Kisfaludy u. 24. szám alatti kézműves műhely bérbeadására 
2017. április 20-án kötött bérleti szerződés 1. pontjában 
meghatározott bérleti jogviszony lejártának időpontját 2024. 
december 31-ig meghosszabbítja a bérleti szerződés egyéb 
pontjainak változatlanul hagyásával.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Németh Zoltán bérleti szerződése ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Bejelenti érintettségét és kéri, hogy zárják ki a 
döntéshozatalból. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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93/2020. (VIII.06.) Kt.    
h a t á r o z a t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Balassa 
Balázs polgármestert Németh Zoltán bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról szóló döntéshozatalból kizárja. 

 
Balassa Dániel képviselő: Bejelenti érintettségét és kéri, hogy zárják ki a döntéshozatalból. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
94/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Balassa 
Dániel képviselőt Németh Zoltán bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról szóló döntéshozatalból kizárja. 

 
Balassa Balázs polgármester átadja az ülés vezetését Káli Magdolna alpolgármesternek. 
 
Káli Magdolna alpolgármester: Szigliget településnév mára összeolvadt a szigligeti 
fagyival. Bárki jön ide, biztos, hogy az első útja a fagylaltozóba vezet. Német Zoltánnal a 
vendéglátó egység és a cukrászműhely bérletére kötött az Önkormányzat szerződést. Mindkét 
szerződés ez év december 31-én jár le.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Nem tenne jót Szigliget hírnevének, ha megszűnne a 
kávézó és a fagylaltozó.  
 
Az alpolgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kávézó és fagylaltozó (vendéglátó 
egység) bérleti szerződést 4 évvel hosszabbítsa meg. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzata és Németh Zoltán Szigliget, Réhelyi út 
96. vállalkozó között a Szigliget, Kisfaludy utca 24. szám alatti 
vendéglátó egység bérbeadására 2017. március 30-án kötött 
bérleti szerződés 1. pontjában meghatározott bérleti jogviszony 
lejártának időpontját 2024. december 31-ig meghosszabbítja a 
bérleti szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyásával.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a bérleti 
szerződés aláírására. 
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Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

Az alpolgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a cukrászműhely bérleti szerződését 
4 évvel hosszabbítsa meg. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2020. (VIII.06.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzata és Németh Zoltán Szigliget, Réhelyi út 
96. vállalkozó között a Szigliget, Kisfaludy utca 24. szám alatti 
(középső) kézműves műhely bérbeadására 2018. január 10-én 
kötött bérleti szerződés 1. pontjában meghatározott bérleti 
jogviszony lejártának időpontját 2024. december 31-ig 
meghosszabbítja a bérleti szerződés egyéb pontjainak 
változatlanul hagyásával.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
Balassa Balázs polgármester visszaveszi az ülés vezetését Káli Magdolna 
alpolgármestertől. 
 
 
3/9.  Szigliget településnév használatához hozzájárulás 
 
Balassa Balázs polgármester: SZGT-Invest Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy cégnevét Szigliget 
Várudvar Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a Szigliget Várudvar Kft. megnevezésre 
kívánja módosítani. Az új cégnevében Szigliget község neve szerepel, ezért a hatályos 
jogszabályok szerint a Képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozata szükséges az új cégnév 
cégnyilvántartásba történő változásbejegyzéséhez.   
 
A várfejlesztés miatt a koncerteket nem tudták a várban megtartani, ezért a régi várvendéglő 
udvarát alakították ki erre a célra. SZGT-Invest Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a továbbiakban is 
szeretné hasznosítani a területet, koncerteket szervezne kézműves árusokkal, streedtfood 
kocsikkal. A Szigliget névhasználatához kéri a testület hozzájárulását, az udvar neve 
„Szigliget Várudvar” lenne. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a településnévhasználathoz járuljanak 
hozzá. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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97/2020. (VIII.06.) Kt.  
h a t á r o z a t 

 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul a „Szigliget” település név használatához az SZGT-
Invest Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Károly krt. 10., 
cégjegyzékszám: 01-09 707511) Szigliget Várudvar Korlátolt 
Felelősségű Társaság, illetve a Szigliget Várudvar Kft. 
megnevezés felvételéhez, annak cégnévként való használatához, 
illetve cégbírósági változásbejegyzéséhez a hozzájárulását 
megadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
SZGT-Invest Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Károly krt. 10., 
cégjegyzékszám: 01-09 707511) részére korlátozásmenetesen 
hozzájárul ahhoz, hogy Szigliget-Várudvar néven kulturális 
rendezvénysorozatot - így különösen, de nem kizárólagosan: 
koncertsorozat, gasztronómiai, szórakoztató és kulturális 
rendezvények, szórólapok, internetes honlap, védjegy, illetőleg 
minden, ehhez kapcsolódó egyéb tevékenység – szervezzen és a 
Szigliget-Várudvar megnevezést korlátozásmentesen használja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a képviselők munkáját és az ülést 8.45 órakor bezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


