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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. október 9-én, 14.00 
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 
 

Lakosság részéről: 2 fő 
 

Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt, aljegyzőnőt. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a meghívó szerinti napirendi javaslatot fogadja el, azzal a 
módosítással, hogy a 7. és a 8. napirendi pontot megcserélik, 10. napirendi pontként a Villa 
Kabala bérleti díj kérelmét, 11. napirendi pontként Szigligeti Turisztikai Egyesület által 
szervezett Szigligeti Süllőfesztivál idejére a strand és a strandi parkoló használatához 
hozzájárulás, 12. napirendi pontként „Vegyes ügyek” című napirendi pontot vegyék fel 
napirendre.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés időarányos teljesítéséről 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
3.  "Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása" című pályázathoz kapcsolódó 

kerékpárút tervezésére beérkezett ajánlatok elbírálása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
4.  "Szigligeti strand minőségi fejlesztése" című pályázat kapcsán tábla és nyomdaipari 

tevékenységre beérkezett ajánlatok elbírálása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
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5. Az önkormányzat tulajdonában lévő 12 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
6. Jégautomata elhelyezése iránti kérelem 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
7. A Képviselő-testület 115/2020. (IX.22.) Kt. határozatának visszavonása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
8.  Az önkormányzat tulajdonában lévő 8 hrsz-u ingatlanra szolgalmi jog bejegyzése 

iránti kérelem 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
9.  A Képviselő-testület 121/2020. (IX.22.) Kt. számú határozatának módosítása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
10.  Villa Kabala bérleti díj kérelme  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
11. Szigligeti Turisztikai Egyesület által szervezett Szigligeti Süllőfesztivál idejére a 

strand és a strandi parkoló használatához hozzájárulás  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
12. Vegyes ügyek 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
 
1. A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést, módosításokat tartalmazó táblázatot 
mindenki megkapta. Mindenki tudja, hogy minden évben elfogadnak egy költségvetést, de 
évközben a teljesítések, beruházások, pályázatok miatt változik. Ezt véleményeznie kell a 
testületnek, majd módosítani, összhangba hozni a jelenlegi állapottal.  
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2020 évi költségvetés módosítására 
vonatkozó rendelet tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
11/2020. (X. 16.) 

r e n d e l e t 
 
a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
dr. Karasszon Diána képviselő megérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 
5 fő.  
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2. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés időarányos teljesítéséről 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Ezt a tájékoztatót azért 
tartotta szükségesnek elkészíteni, mert a testület kimondta feloszlását, lássa mindenki, hogy 
milyen költségvetési számokkal adják át illetve veszi át az új testület a község költségvetését. 
Egyetlen adatot szeretne kiemelni, a község készpénz állománya jelenleg 324.752.914 Ft.  
 
Pupos Ferenc képviselő: A nyár elején nagyon kétséges volt a helyzet a járvány miatt. 
 
Balassa Balázs polgármester: Nem gondolta volna, hogy ekkora pénzösszeg folyik be a 
nyári időszakban. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi költségvetés időarányos 
teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 
 
3. "Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása" című pályázathoz kapcsolódó 
kerékpárút tervezésére beérkezett ajánlatok elbírálása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az ajánlatok mai napon érkeztek, ezért nem tudták az 
ajánlatokat előzetesen kiküldeni. A kerékpárút tervezésére és az engedélyeztetés 
lebonyolítására a Képviselő-testület 132/2020. (X.01.) Kt. számú határozatával döntött arról, 
hogy az ajánlattételi felhívást három cégnek küldi meg, az ajánlatok beérkeztek. Az ajánlatát a 
„GEOplaner” Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. bruttó 16.484.600 Ft, a 
Pannon – Gádor Mérnöki Iroda Kft. bruttó 17.018.000 Ft és a SPECIAL BAUTERV 
Építőmérnöki Kft. bruttó 18.415.000 Ft összegben nyújtotta be. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbb, a „GEOplaner” 
Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. bruttó 16.484.600 Ft összegű ajánlatát 
fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
135/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tapolca és 
Szigliget települések közötti kerékpárút megvalósítására a TOP-
3.1.1-15-VE1-2016-00009 kódszámú „Tapolca-Szigliget közötti 
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kerékpárút megvalósítása” című pályázat keretében 
megvalósuló Tapolca és Szigliget települések közötti kerékpárút 
tervezésére és az engedélyeztetés lebonyolítására benyújtott 
ajánlat alapján „GEOplaner” Építőipari, Tervező, Kivitelező és 
Szolgáltató Kft-t bízza meg az ajánlatban szereplő bruttó 
16.484.600 Ft azaz Tizenhatmillió-négyszáznyolcvannégyezer-
hatszáz forint összköltséggel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
4. "Szigligeti strand minőségi fejlesztése" című pályázat kapcsán tábla és nyomdaipari 
tevékenységre beérkezett ajánlatok elbírálása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület 128/2020. (X.01.) Kt. határozatával a 
Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt „Természetes fürdőhelyek szolgáltatási 
minőségének biztosítása Szigligeti Községi Strand minőségi fejlesztése” pályázaton nyert 
támogatás keretében tájékoztató táblák készítésére és nyomdaipari tevékenység végzésére 3 
cégtől kért ajánlatot. A három cégtől az ajánlatok beérkeztek: The Cube Kft. (1064 Budapest, 
Vörösmarty Mihály utca 69-71. I/2.) bruttó 120.231 Ft, M+M Sticker Reklám Kft. (1093 
Budapest, Fővám tér 8.) bruttó 105.169 Ft és Zeigler Nyomda (8360 Keszthely, Rezi út 3.) 
bruttó 94.488 Ft összegben. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kedvezőbb Zeigler Nyomda bruttó 
94.488 Ft összegű ajánlatát fogadják el, amennyiben a szerződéskötésnek akadálya van, a 
második legkedvezőbb ajánlatot adó céggel M+M Sticker Reklám Kft. kössék meg a 
szerződést. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
136/2020. (X.09.) 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 keretében 
tájékoztató táblák készítésére és nyomdaipari tevékenység 
végzésére benyújtott árajánlat alapján Zeigler Nyomdát (8360 
Keszthely, Rezi út 3.) bízza meg az ajánlatban szereplő bruttó 
94.488 Ft azaz Kilencvennégyezer-négyszáznyolcvannyolc 
forint összköltséggel. 
Amennyiben a szerződéskötés meghiúsul másodikként a M+M 
Sticker Reklám Kft.-t bízza meg az árajánlatnak megfelelő 
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bruttó 105.169 Ft, azaz Százötezer-egyszázhatvankilenc forint 
összköltséggel. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  

 
 
5. Az önkormányzat tulajdonában lévő 12 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A 12 hrsz-u ingatlan értékesítésével kapcsolatban az előző 
ülésen döntött a testület, hogy megvárják, míg az egyház és a szomszédos ingatlantulajdonos 
tisztázza a bejárással kapcsolatos kérdéseket. 
Azóta kaptak egy újabb kérelmet, amiben az esetleges vevő jelzi, hogy tudomásul veszi, ha az 
egyház nem támogatja a bejárást a területén, viszont továbbra is fenntartja a vételi szándékát, 
mert akkor más hasznosításban gondolkozik, esetleg a színpadhoz tartozó öltöző sátrat itt 
alakítaná ki. A bejárást a telek másik oldaláról biztosítanák. Ez a terület a templom mögött 
van a vízmű területe felett. Az egyház majd később eldöntheti, hogy akar-e ebből pénz 
csinálni.  
 
dr. Karasszon Diana képviselő: Biztos, hogy jó az, ha ott eladnak területet? 
 
Pupos Ferenc képviselő: Lehet tudni, hogy a tárgyalásoknak milyen eredménye született? 
 
Szabó Tibor András az egyházközség képviselője: Beszéltek pontosan egy hete, hogy majd 
keresik egymást. Azt is felajánlották, hogy esetleg alulról egyházi területen, ha ez a bejárás 
gond be tudnak menni. A templomba járók közül sokan gondolják, ha el van adva egy terület, 
oda bármit tehetnek.  
 
Balassa Balázs polgármester: A Várvendéglő tulajdonosa sok segítséget nyújtott az 
önkormányzatnak akkor, amikor a vállalkozó nem engedte a várban a koncertek megtartását. 
Nagyon sokat lobbiztak azért, hogy végre elkezdje felújítani a várvendéglőt, ami végre 
megtörtént. Ezért, illetve, látja, hogy végre normális körülmény alakult ki, segíteni kívánja 
még akár ezzel az ingatlanvásárlással is. Egyébként ez az önkormányzat területe, kaptak rá 
garanciát, hogy tiszteletben tartja az egyház kívánságait és az egyház bármikor lezárhatja a 
területét. Ahhoz, hogy az önkormányzat a területét értékesítse, joga van. 
 
Dr. Karaszon Diana képviselő: Csak megkérdezte, hogy lehet-e ebből probléma, nincs 
ellene. 
 
Pupos Ferenc képviselő: Milyen besorolású terület? 
 
Lutár Mária jegyző: Belterület. 
 
Szabó Tibor András az egyházközség képviselője: Múlt héten úgy álltak fel, hogy 
megbeszélik. Most nagyon méltatlannak tartja, hogy tegnap esete tudta meg és nem tud 
semmiről. Szeretnének együttműködni. Ezt megmondta Mesterházy Ernőnek is, jó hangulatú 
beszélgetés után úgy jöttek el, hogy egymás ötleteit elfogadták. Megbeszélték, hogy ne legyen 
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átjárás. Van egy olyan érzése, hogy valamit megbeszéltek múlthét kedden és nem fog valami 
változni? Szeretné ezt támogatni, de most már úgy érzi, hogy viseljék el, hogy a koncertjeiket 
el kell onnan vinniük, vagy rakják el más időpontba. Lehet, hogy ők az egyház és a 
koncertjükre csak 100 ember jön. Miért nem tudnak megoldást találni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Eddig az volt a gond, hogy a Várvendéglő romokban van, 
most végre elkezdték rendbe tenni, van élet, most az a probléma. Miért nem tudják közösen 
támogatni a vállalkozót. 
 
Szabó Tibor András az egyházközség képviselője: Gondolkoztak azon, hogy akár az 
egyház is megvásárolná. Most van egy olyan személy, akit boldoggá fognak avatni, akár itt 
lehetne egy emlékhelyet kialakítani. Ez a boldoggá avatás nem rajtuk múlik, hanem az 
érsekségen, próbálják ezt elősegíteni. 
 
Balassa Balázs: Van egy előterjesztés, a képviselők mérlegelik, hogy figyelembe veszik-e az 
egyház félelmeit, vagy az eddigi pozitív tapasztalatok alapján megbíznak Mesterházy Ernő 
szavában. Tibor is azt mondta, megbeszélték vele, nem lesz átjárás. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot 
fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
137/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget 12 hrsz-u 
kivett, beépítetlen terület művelési ágú, 190 m2 nagyságú 
ingatant értékesíti a Szigliget Várudvar Korlátolt Felelősségű 
Társaság részére (székhely: 1052 Budapest, Károly krt. 10.)  
Az ingatlan vételára 1.520.000 Ft, azaz Egymillió-
ötszázhúszezer forint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
6. Jégautomata elhelyezése iránti kérelem  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A strand területén működtetett jég-automata üzemeltetésére a 
Szigliget Várudvar Kft-től kérelem érkezett. Az előző évek tapasztalata az, hogy a jég-
automatára szükség van, az üzemeltetéssel kapcsolatban azonban érkezett észrevétel. A bérlő 
a kérelemben vállalta, hogy a videó reklám kikapcsolásra kerül és a működés során biztosítják 
a zajhatás határértéken belül tartását. 
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A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot 
fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
138/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő strand területén a 
Szigliget Várudvar Kft. részére 2021. január 1-től 2024. 
szeptember 30-ig 2 m2 nagyságú területet biztosít jég-automaták 
elhelyezésére. A bérleti díj összegét 80.000 Ft/szezon + áramdíj 
összegben határozza meg. A felhasznált víz díját almérő alapján 
fizeti a bérlő. 
Bérlő az üzemeltetés során a videó reklámot nem üzemeltetheti 
és a gép működésével összefüggő zajhatást köteles a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelő mértéken belül tartani. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
7. A Képviselő-testület 115/2020. (IX.22.) Kt. határozatának visszavonása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület a 115/2020. (IX.22.) Kt. határozatával 
döntött az önkormányzat tulajdonában lévő 8 hrsz-u közterület bérbeadásáról. A bérleti 
szerződés elkészítése során a hatályos jogszabályokat ismételten áttekintették. A vonatkozó 
joganyagban azzal a kérdéssel, hogy az önkormányzatok a közterület-használat 
vonatkozásában hatóságként közigazgatási eljárásban, vagy tulajdonosként magánjogi 
alapokon járhatnak-e el a Kúria Önkormányzati Tanácsa döntött. A döntés értelmében, a 
közterület-használat tárgyában az önkormányzat rendeletalkotási joga a szabályok és díjak 
megállapítására terjed ki, mely törvényben meghatározott kötelező feladat. A közterület 
rendeltetéstől eltérő használatát az önkormányzat tulajdonosként nem döntheti, el arról 
hatóságként közigazgatási eljárásban dönt. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot 
fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonát képező 8 hrsz-u ingatlan bérbeadására 
vonatkozó 115/2020. (IX.22.) Kt. határozatát visszavonja.  
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8. Az önkormányzat tulajdonában lévő 8 hrsz-u ingatlanra szolgalmi jog bejegyzése 
iránti kérelem 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Farkas Márta a Szigligeti Várudvar Kft. ügyvezetője kérelmet 
nyújtott be, melyben a Képviselő-testület hozzájárulását kéri a Szigliget belterület 8 hrsz-ú 
ingatlanon átvezető a Kft. tulajdonában lévő 9 hrsz-u ingatlan megközelítését szolgáló lépcső 
szolgalmi jogának bejegyzéséhez. Továbbá egy új feljáró kialakítását tervezik, és annak 
szolgalmi jogának bejegyzéséhez is a képviselő-testület hozzájárulását kérik.  
Az önkormányzat tulajdonában lévő 8 hrsz-u ingatlan közterületként szerepel az ingatlan-
nyilvántartásban, mely az önkormányzat törzsvagyonába tartozik. A nemzeti vagyonról szóló 
törvény nem teszi lehetővé a törzsvagyon megterhelését, ezért a szolgalmi jog létesítéséhez a 
képviselő-testület nem járulhat hozzá.  
Az új lépcső építésével kapcsolatban amennyiben a tulajdonos az önkormányzattal történt 
előzetes egyeztetést követően kezdeményezi az építési hatóságnál a 9 hrsz-u ingatlan 
megközelítésére egy új lépcső kialakítását és az ehhez szükséges engedélyeket beszerzi, az 
önkormányzat támogatja annak megépítését. Támogatja azt is, hogy a 9 hrsz-u ingatlan 
megközelítését szolgáló lépcsők az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre és a földhivatali 
térképeken feltüntetésre kerüljenek. Az önkormányzat a 9 hrsz-u ingatlan megközelítését a 8 
hrsz-u ingatlanon meglévő és az esetleg újonnan megépülő lépcsőn nem gátolja. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti javaslatot 
fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigliget Várudvar Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmére a 
Szigliget Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget 8 
hrsz-u kivett közterület művelési ágú ingatlanra vonatkozóan a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (8) 
bekezdés a) pontjára hivatkozással a szolgalmi jog 
bejegyzéséhez nem járul hozzá.  
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigliget 9 hrsz-u ingatlannak az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 8 hrsz-u ingatlanon keresztül történő megközelítésével 
kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat teszi: 
a) Amennyiben a tulajdonos az önkormányzattal történt 
előzetes egyeztetést követően kezdeményezi az építési 
hatóságnál a 9 hrsz-u ingatlan megközelítésére egy új lépcső 
kialakítását és az ehhez szükséges engedélyeket beszerzi, az 
Önkormányzat támogatja annak megépítését.  
b) Támogatja, hogy a 9 hrsz-u ingatlan megközelítését 
szolgáló lépcsők az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre és a 
földhivatali térképeken feltüntetésre kerüljenek. 
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c) Az Önkormányzat a 9 hrsz-u ingatlan megközelítését a 8 
hrsz-u ingatlanon meglévő és az esetleg újonnan megépülő 
lépcsőn nem gátolja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
a kérelmezőt a határozat kivonat 1 példányának megküldésével 
tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. október 15. és folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
9. A Képviselő-testület 121/2020. (IX.22.) Kt. számú határozatának módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület döntött a strandi napozó ágyak és 
napernyők kölcsönzése céljából terület bérbeadásról. A határozatban a bérlő neve hibásan 
szerepel, ezért szükséges a határozat módosítása. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 121/2020. (IX.22.) Kt határozatot az 
előterjesztésbe foglalt határozati javaslat szerint módosítsák. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
141/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
121/2020. (IX.22.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Spiritus 
Vitae Kft. részére, a strand területén napozóágy és napernyő 
kölcsönzés céljára 15 m2 nagyságú területet bérbe ad maximum 
150 db napozóágy és napernyő kölcsönzése céljára 2024. 
december 31-ig.  
A bérleti díj inflációkövető, 2021. évben 600.000 Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
10. Villa Kabala bérleti díj kérelme  
 
Balassa Balázs polgármester: A Villa Kabala bérlője kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, melyben a 2020. évi bérleti díj csökkentését kérte. Az épület felújítása miatt 
január – március hónapokban nem tudtak vendégeket fogadni, utána pedig a vírushelyzet 
miatt nem tudtak kinyitni. A felújítással az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon értéke 
nőtt, a szolgáltatás színvonala javult, ami a település érdekét szolgálja. Kérdezi a 
képviselőket, hogy a felújítás időszakára a bérleti díjat csökkentsék-e. 
 
Dr. Karasszon Diána képviselő: Szerinte ez teljesen tolerálható, hiszen valóban 
önkormányzati tulajdon értékét növelte.  
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A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 400.000 Ft összeggel csökkentse a 
2020. évi bérleti díjat. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gastro 
Műhely Kft. által bérelt Farkas villa bérleti díját – figyelembe 
véve a 2020. január – március hónapokban végezett felújítási 
munkákat – 2020. évben 400.000 Ft, azaz Négyszázezer forint 
összeggel csökkenti.  
Megbízza az alpolgármestert, hogy a vállalkozót tájékoztassa a 
képviselő-testület döntéséről. 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
11. Szigligeti Turisztikai Egyesület által szervezett Szigligeti Süllőfesztivál idejére a 
strand és a strandi parkoló használatához hozzájárulás 
 
Balassa Balázs polgármester: A Süllőfesztivált évek óta a Szigliget Turisztikai Egyesület 
szervezi a strandon illetve a strandi parkolóban. A terület használatot a képviselő-testület az 
eddigi gyakorlat szerint évente engedélyezte. Az Egyesület elnöksége kérelemmel fordult a 
Képviselő-testülethez, hogy a Süllőfesztivál idejére (minden év októberében) a strand területét 
és a strandi parkolót – az előzetesen egyeztetett módon elhelyezett vendéglátó egységek, 
színpadok elhelyezésére – ingyenesen az Egyesület rendelkezésére bocsássa 3 éves 
időtartamra 2020 – 2023 évekre. A rendezvény szervezésével kapcsolatos költségeket, a 
rendezvény ideje alatt a közmű költségeket az eddigi gyakorlatnak megfelelően az Egyesület 
fizeti. A fesztivál sikeres, országos hírű lett az évek során, nem látja akadályát, hogy 
lehetőséget biztosítson a testület az Egyesületnek a hosszabb távú tervezésre a fesztivállal 
kapcsolatban.  
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szigligeti Turisztikai Egyesülettel 3 év időtartamra 
kössön megállapodást. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
143/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Turisztikai Egyesület által szervezett Szigligeti 
Süllőfesztivál idejére a strand területét és a strandi parkolót - az 
előzetesen egyeztetett módon elhelyezett vendéglátó egységek, 
színpadok elhelyezésére - ingyenesen az Egyesület 
rendelkezésére bocsátja 2020 – 2023 években, minden év 
októberében.   
A rendezvény ideje alatt a közműköltségeket, szemétszállítást, a 
rendezvény kapcsán jelentkező egyéb költségeket, pl. jogdíj, a 
Szigligeti Turisztikai Egyesület fizeti. Amennyiben az 
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önkormányzati tulajdonban károkozás történik, annak 
megtérítése a rendező kötelezettsége. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnökségét tájékoztassa. 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Vegyes ügyek 
Polgármester használatában lévő laptop értékesítése 
 
Balassa Balázs polgármester: Szeretné megvásárolni a használatában lévő notebookot.  
 
Lutár Mária jegyző: A notebook az önkormányzat vagyonnyilvántartásában szerepel, 
könyvszerinti értéken tudja a Képviselő-testület értékesíteni. 
 
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a használatában lévő Notebookot 
könyvszerinti értéken értesítse. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
144/2020. (X.09.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
polgármester használatában lévő Notebookot (Dell Inspirion i3-
7020/4GB/128GB Win10) Balassa Balázs polgármesternek 
könyvszerinti értéken értékesíti.  
Határidő: 2020. október 16. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hosszú hétvégére minden 
strandi egység megkérte az engedélyt a nyitva tartásra. A dottós is kérelmet nyújtott be, aki 
minden évben részt vesz a Süllőfesztiválon.  
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a képviselők munkáját és az ülést 14.55 órakor bezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


