Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 1-én, 11.15
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs
Káli Magdolna
Dr. Karasszon Diana
Balassa Dániel
Pupos Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
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.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

Strandfejlesztés pályázat ajánlatok bekérése táblák készítésére és nyomdaipari
tevékenység végzésére
Előadó: Balassa Balázs polgármester

2.

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
Előadó: Balassa Balázs polgármester

3.

Műjégpálya bérlésre árajánlat
Előadó: Balassa Balázs polgármester

4.

„Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín turisztikai célú
fejlesztése” című projekthez „A Balaton vára” című kiállításához kapcsolódó Egyedi
gyártású film, a film elkészítéséhez szükséges elméleti rekonstrukció elkészítésére
adott ajánlatok elbírálása
Előadó: Balassa Balázs polgármester

5.

„Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című pályázathoz kapcsolódó
kerékpárút tervezésére és az engedélyeztetés lebonyolítására ajánlatkérés
Előadó: Balassa Balázs polgármester
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1. Strandfejlesztés pályázat ajánlatok bekérése táblák készítésére és nyomdaipari
tevékenység végzésére
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Minden Balaton parti strandon egységesek lesznek a táblák. A
táblák készítésére és nyomdaipari tevékenység végzésére három cégtől tudnak ajánlatot kérni:
The Cube Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty Mihály utca 69-71. I/2.), M+M Sticker Reklám
Kft. (1093 Budapest, Fővám tér 8.) és Zeigler nyomda (8360 Keszthely, Rezi út 3.).
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a táblák készítésére és nyomdaipari
tevékenység végzésére az említett három cégtől kérjen ajánlatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
128/2020. (X.01.) Kt.
határozat
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
táblák készítésére és nyomdaipari tevékenység végzésére az
alábbi cégektől kér ajánlatot:
The Cube Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty Mihály utca 69-71.
I/2.),
M+M Sticker Reklám Kft. (1093 Budapest, Fővám tér 8.) és
Zeigler nyomda (8360 Keszthely, Rezi út 3.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az
ajánlatkérőt küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

2. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Minden évben
véleményezni kell a körzethatárokat. Szeretné, ha a Badacsonytördemic település mellett
Balatonederics és Nemesvita településekkel is kiegészülne a Szigligeti Általános Iskola
felvételi körzethatára. Ezekről a településekről évek óta járnak a szigligeti iskolába
gyermekek.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szigligeti Általános Iskola felvételi
körzetének megállapítására vonatkozóan tegyen módosító javaslatot a Balatonfüredi
Tankerületi Központ felé arra vonatkozóan, hogy a Szigligeti Általános Iskola
vonatkozásában a felvételi körzetet Badacsonytördemic, Balatonederics és Nemesvita
községekre terjessze ki.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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129/2020. (X.01.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdése,
továbbá
a
nevelési-oktatási
intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése
alapján Szigliget község közigazgatási területére és a
2021/2022-es tanévre vonatkozó – kötelező felvételt biztosító
iskolai körzethatárok tervezete összeállítása érdekében az alábbi
módosító javaslattal él a Balatonfüredi Tankerületi Központ
felé:
Szigligeti Általános Iskola vonatkozásában a felvételi körzetet
Badacsonytördemic, Balatonederics és Nemesvita községekre
terjessze ki.
A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének
nyilvántartásában Szigliget községben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a jelenlegi állapotot figyelembe véve intézményi/ tagintézményi bontásban:
 Szigligeti Általános Iskola: 0 fő,
összesen: 0 fő
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok
előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a
hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó
adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére 2020. október 15. napjáig - továbbítsa.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
3. Műjégpálya bérlésre árajánlat
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Két ajánlat érkezett,
Suplimum Bt. ajánlata: 15 m x 30 méteres műjégpálya, 450 m2 szigetelt alépítmény, PE
fóliaterítés, 90 fm gerenda keret építése a pálya körül, jégpálya telepítése (pálya, palánk, hűtő
berendezés).
A bérlet időtartama: 2020. december 1-től 2021. február 28-ig, ajánlati ár: 10.460.000 Ft +
Áfa.
JégPark Invest Kft. ajánlata: 17,5 m x 30 méteres jégpálya, hűtőgép, fa borítású palánk,
műanyag korongvetővel, A bérlet időtartama: 2020. november 30-tól 2021. február 15-ig,
ajánlati ár: 7.500.000 Ft + Áfa.
Balassa Dániel képviselő: Mi az az ok, amiért nem valósulhatna meg a jégpálya
üzemeltetése?
Balassa Balázs polgármester: A kormány hozhat egy rendelkezést, amiben korlátozza a
kültéri rendezvényeket, programokat. Csak a vírushelyzet miatt nem valósulhat meg.

3

Pupos Ferenc képviselő: Gazdasági szempontból, ha az időjárás nem lenne kedvező az
üzemeltetéshez, akkor bármikor le lehet állítani. Plusz 15 fokban nem lehet üzemeltetni.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kedvezőbb ajánlatot fogadják el a
jégpálya üzemeltetésére.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
130/2020. (X.01.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand
területén működtetni kívánt műjégpálya eszközeit a benyújtott
árajánlatának megfelelően JégPark Invest Kft.-től bérli
7.500.000 + Áfa Ft azaz Hétmillió-ötszázezer forint + Áfa
összköltséggel.
A Képviselő-testület a bérleti díjat a strand 2020 évi
többletbevétele terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2020. október 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4. „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományos helyszín turisztikai célú
fejlesztése” című projekthez „A Balaton vára” című kiállításához kapcsolódó Egyedi
gyártású film, a film elkészítéséhez szükséges elméleti rekonstrukció elkészítésére adott
ajánlatok elbírálása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. „A Balaton vára” című
kiállításához kapcsolódó „Egyedi gyártású film, a film elkészítéséhez szükséges elméleti
rekonstrukció elkészítésére” a képviselő-testület 110/2020. (IX.15.) Kt. számú határozatával
három cégtől kért árajánlatot. Az ajánlatokat a vállalkozók határidőre benyújtották.
TRISTORY Kft. bruttó 20.787.360 Ft, Geo-Gráf Kft. bruttó 22.632.670 Ft és Digitális
Legendárium Kft. 23.591.520 Ft összegű ajánlatot adott.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kedvezőbb ajánlatot fogadják el a
jégpálya üzemeltetésére.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
131/2020. (X.01.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
világörökségi helyszínek turisztikai célú fejlesztésének
megvalósítására
benyújtott,
GINOP-7.1.6-16-2017-00004
azonosítószámú;
„Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség
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várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése” című
projekthez „A Balaton vára” című kiállításához kapcsolódó
„Egyedi gyártású film, a film elkészítéséhez szükséges elméleti
rekonstrukció elkészítésére” pályázat keretében a kiállítás
témájához illeszkedő egyedi gyártású film elkészítésével a
benyújtott árajánlatának megfelelően TRISTORY Kft.-t bízza
meg bruttó 20.787.360 Ft azaz bruttó Húszmillióhétszáznyolcvanhétezer-háromszázhatvan forint összköltséggel.
A Képviselő-testület a költségeket a világörökségi helyszínek
turisztikai célú fejlesztésének megvalósítására elnyert, GINOP7.1.6-16-2017-00004 azonosítószámú pályázat keretében elnyert
támogatásból biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
munkát rendelje meg és a vállalkozói szerződést írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
5. „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című pályázathoz kapcsolódó
kerékpárút tervezésére és az engedélyeztetés lebonyolítására ajánlatkérés
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Tapolca, Raposka, Hegymagas és Szigliget települések
Tapolca és Szigliget települések közötti kerékpárút megvalósítására a TOP-3.1.1-15-VE12016-00009 kódszámú „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című pályázat
keretében támogatást nyertek. A kerékpárút tervezésére és az engedélyeztetés lebonyolítására
elkészült az ajánlattételi felhívás, ami az előterjesztés melléklete. Az előterjesztésben három
cég szerepel, amelyeknek az ajánlattételi felhívás kiküldését javasolja.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő cégeknek
küldjék meg az ajánlattételi felhívást.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
132/2020. (X.01.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tapolca és
Szigliget települések közötti kerékpárút megvalósítására a TOP3.1.1-15-VE1-2016-00009 kódszámú „Tapolca-Szigliget közötti
kerékpárút
megvalósítása”
című
pályázat
keretében
megvalósuló Tapolca és Szigliget települések közötti kerékpárút
tervezésére és az engedélyeztetés lebonyolítására elkészült
ajánlattételi felhívást megismerte és elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást a
„GEOplaner” Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
cjsz: 01-09-915702
Pannon – Gádor Mérnöki Iroda Kft.
cjsz: 20-09-070664

5

SPECIAL BAUTERV Építőmérnöki Kft.
cjsz: 01-09-915702
vállalkozások részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: A majori lakások téli hasznosítására vonatkozóan kérdezi a
képviselők véleményét, javaslatát. A lakásokba nincs bevezetve a gáz, egyedi fatüzelésű
kandallókkal lehet fűteni. A téli időszakban ezért a folyamatos fűtést nem tudják megoldani,
így kiadni sem lehet. A lakások állaga a tavaszi időszakra a fűtés hiánya miatt nagyon
leromlik, sokat kell költeni arra, hogy kiadható állapotba kerüljenek. Az önkormányzat illetve
az önkormányzat intézményeiben többen járnak be vidékről dolgozni, akik a téli időszakban
szívesen kivennék ezeket a lakásokat. Javasolja, hogy október 1 és április 30 közötti időszakra
adjanak lehetőséget arra ezeknek az alkalmazottaknak, hogy a lakást bérbe vegyék, így a
folyamatos fűtés meg lesz oldva, a lakás lakott lesz, az állaga nem fog leromlani. Jelenleg egy
lakás van bérbe adva határozott időre, annak a bérleti díja 20.000 Ft/hó + rezsiköltség.
dr. Karasszon Diana képviselő: Egyetért a javaslattal, mindkét fél részére előnyös ez a
megoldás.
Káli Magdolna alpolgármester: Javasolja a lakások téli időszakra történő határozott idejű
bérbeadását. Az önkormányzat ezzel több szempontból is jól jár, bérleti díjat kap és a tavaszi
felújítás költségei is minimálisra csökkennek.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és
intézményei alkalmazásában lévők részére a Majorban lévő 3 db lakást 2020. október 1-től
2021. április 30-ig tartó időszakra bérbe adja. A bérleti díj összege 20.000 Ft/hó +
rezsiköltség. A képviselő-testület bízza meg a polgármestert, hogy az alkalmazottak körében
mérje fel az igényt és a bérleti szerződést kösse meg.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
133/2020. (X.01.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat és intézményei alkalmazásában lévők részére a
Majorban lévő 3 db lakást 2020. október 1-től 2021. április 30-ig
tartó időszakra bérbe adja. A bérleti díj összege 20.000 Ft/hó +
rezsiköltség.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
alkalmazottak körében mérje fel az igényt és a bérleti szerződést
kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a képviselők munkáját és az ülést 11.53 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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