
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. február 02-án 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester  

Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

  

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 Békefiné Kertész Szilvia 

 Pupos Ferenc 

 

Lakosság részéről: 3 fő 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitotta. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertette az ülés javasolt napirendjét. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Közterületek fűnyírási, kaszálási munkáira benyújtott pályázatok elbírálása 

 

2./ Beszámoló a költségvetésből támogatásban részesülő civilszervezetek munkájáról 

 

3./ Vegyes ügyek 

 Strandi beléptető rendszer kiépítésére vonatkozó javaslat 

 

 

1./ Közterületek fűnyírási, kaszálási munkáira benyújtott pályázatok elbírálása 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a pályázati kiírásban 

szereplő határidőre egy pályázat érkezett be. A kiírásnak megfelelően 13.00 órakor megtörtént 

a beérkezett pályázati anyag bontása. Megállapítottuk, hogy a pályázati kiírásnak megfelel a 

beadott pályázat. 13.30 perckor megérkezett a hivatal épületébe két úriember, akik jelezték, 

hogy pályázatot szeretnének benyújtani. Én tájékoztattam Őket, hogy már nincsen módjuk rá, 

mert a beadási határidő 12.00 órakor lejárt. Egy darabig vitatkoztunk, majd közösen 

megállapítottuk, hogy valóban késve szeretnék beadni a pályázatot. Kérték, hogy tegyek ez 

esetben kivételt, de természetesen ezt elutasítottam. Ennek megfelelően hivatalosan egy 

pályázó van, Pupos Ferenc. Én személy szerint meg voltam elégedve az eddigi munkájával, 

mivel már 8 éve gondozza a település közterületeit. Ismerteti a pályázati anyagot. Az I. 

kategóriába sorolt terület 3.060 e Ft, a II. kategóriába sorolt terület 1.595 e Ft, a III. 

kategóriába sorolt terület 1.1134 e Ft. Bruttó 5.789 e Ft összegű a pályázó ajánlata, mely 300 

e Ft-tal kevesebb az előző évi összegnél.  Szeretném megkérdezni képvisel társaimat, hogy 

kívánnak-e hozzászólni a témához. 

 

Balassa Sándor: Mivel csak egy pályázó volt, ezért sok feladatunk nem maradt, viszont azt 

kérném, hogy a szerződésben figyeljünk azokra a hiányosságokra, például a strand esetében a 

tavaszi késői nyírásra, melyek 1-2 esetben előfordultak, a közeljövőben ne forduljanak elő. 

 

Balassa Balázs polgármester: Felteszem szavazásra a kérdést. Aki egyet ért azzal, hogy a 

közterületek gondozására a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot benyújtó Pupos Ferenc 

Szigliget, Réhelyi u. 82. szám alatti vállalkozóval kössünk 4 éves szerződést, az most 

szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

2/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a község zöldterületeinek gondozási 

munkáira Pupos Ferenc Szigliget, Réhelyi u. 82. szám alatti 

vállalkozóval köt vállalkozási szerződést 4.631.200 Ft + Áfa 

összegben, a pályázati kiírásban foglalt feltételekkel. 
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A szerződés időtartama: 4 év.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés 

megkötéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2011. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én rokoni érintettség miatt tartózkodtam. 

 

 

 

2./ Beszámoló a költségvetésből támogatásban részesülő civilszervezetek munkájáról 

 

Balassa Balázs polgármester: A civilszervezetek munkájáról szóló beszámolót a képviselők 

írásban, előzetesen kézhez kapták. Először a hastánccsoport beszámolóját tárgyalják. Felkéri, 

Békefiné Kertész Szilviát az egyesület képviselőjét, amennyiben kiegészítése van a 

beszámolóval kapcsolatban, ismertesse a testülettel. 

 

Békefiné Kertész Szilvia: Köszönöm csak azt szeretném mondani, hogy 2011-re azért 

kértünk 200.000 Ft-ot, mert az idei évben a Szigligeti Nyári Napok keretében rendezzük meg 

a „Tánctalálkozót”. Végeztünk számításokat, mely alapján elmondhatom, hogy ez az összeg 

kell is. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szeretném megköszönni a hastánccsoport 2010 évi munkáját, 

hiszen minden önkormányzati rendezvényen ingyen léptek fel. A tavalyi támogatásból pedig 

egy rendezvényt szerveztek, mellyel színesítették a település programkínálatát. 

Felteszem szavazásra a kérdést. Aki el tudja fogadni a Kelet-Fénye Hastánccsoport 

beszámolóját, az kérem, most szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

3/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Kelet-Fénye hastánccsoport 2010. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Balassa Balázs polgármester: A Polgárőrség munkájáról szóló beszámolót képviselő társaim 

megkapták. Felkéri a polgárőrség vezetőjét, amennyiben kiegészítése van, ismertesse a 

testülettel. 

 

Pupos Ferenc: A Polgárőr Egyesület 2011. évi munkatervéről szeretném tájékoztatni a 

testületet. 

A munkafeladatainkat az előző évekhez hasonlóan, településünk konkrét veszélyeztetettségi 

jellemzői, valamint a helyi igények figyelembevétele és az anyagi lehetőségeink határozzák 

meg. Tevékenységünkben követni szeretnénk, amit az Országos Polgárőr Szervezet a 

terveiben javasolt.  Fő feladatunknak továbbra is a bűnmegelőzést a közrend és közbiztonság 

védelmét tartjuk.                         
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A jobb munkavégzéshez minden polgárőrnek képzéseken kell részt venni. Az oktatások egy 

polgárőr alapismereti vizsgával zárulnak. Ez azért fontos, hogy a minél hatékonyabban, 

szakszerűbben és magabiztosan tudjanak szolgálatot ellátni a polgárőrök. Az elsődleges 

célunk, hogy minőségi polgárőrségünk legyen.                                                                          

Elsősorban nem  a taglétszámunk növelését tartjuk a fontos tényezőnek hanem,hogy azokra a 

személyekre, akik ezt a munkát vállalták azokra ténylegesen számítani is lehessen. 2011.-es 

évben a járőrözési szolgálatokon kívül, vállalni tudjuk az önkormányzat megbízatásait és a 

civilszervezetek felkéréseit. Részt kívánunk venni az Országos Polgárőr Szövetség 

pályázatain és elvégezzük az éves akciókban a meghatározott feladatokat.  

Bevételeinket szeretnénk magán jellegű támogatásokkal növelni, valamint egyesületünk 

biztonságos és jó működéséhez kérnénk az önkormányzat erkölcsi és anyagi segítségét is.                                                                    

 A Polgárőr Egyesületünk jó munkavégzésének megítéléséhez számítok polgárőr társaim 

lelkiismeretes és kitartó munkájára. 

 

Balassa Balázs polgármester: A polgárőrség egy olyan szervezet, ahol a tagok fizetnek 

azért, hogy dolgozhassanak a közösségért, feláldozzák a szabadidejüket, és cserébe nem, hogy 

köszönetet nem kapnak, hanem amennyiben valahol a településen bűnelkövetés történik, még 

szinte felelősségre is vonja a lakosság. Pedig köszönettel tartozunk, főleg úgy, hogy 

egyértelműen kimutatható, hogy a polgárőrség megalakulása óta csökkent a bűnelkövetések 

száma. Ezúton is szeretném megköszönni a polgárőrség odaadó munkáját. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Egyértelműen kijelenthetem, hogy a polgárőrség tekintetében 

a legjobb döntésem az volt, amikor lemondtam a vezetői tisztségről, mert Pupos Ferenc 

személyében egy lelkiismeretes jó vezetője lett a helyi szervezetnek. 

 

Káli Magdolna: Én is csak gratulálni tudok a polgárőrség munkájához, és szeretném 

megköszönni azt a segítséget, amit a Süllőfesztivál biztosításában nyújtottak. Szeretném 

megragadni az alkalmat és kérni, hogy az idei évben is nyújtsanak segítséget ezen a 

rendezvényen. 

 

Balassa Balázs polgármester: Felteszem szavazásra a kérdést. Aki el tudja fogadni a 

polgárőrség beszámolóját, az kérem, most szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

4/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Polgárőr Egyesület 2010. évi munkájáról 

szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

Káli Magdolna: A Szigligeti Turisztikai Egyesület az önkormányzattól kapott támogatást a 

Süllőfesztiválra használta fel. Kéri a képviselő társait, hogy a 2011-es évben is a 

lehetőségekhez mérten támogassák az egyesületet. 
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Balassa Balázs polgármester: Felteszem szavazásra a kérdést. Aki el tudja fogadni a 

Szigligeti Turisztikai Egyesület beszámolóját, az kérem, most szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

5/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Turisztikai Egyesület 2010. évi 

beszámolóját elfogadta. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Szeretném tájékoztatni a testületi tagokat, hogy a SZINE 

képviseletében sajnos Szőke Istvánné nem tudott eljönni betegsége miatt az ülésre. A 

beszámoló és a sok éves elvégzett munka alapján szeretném megköszönni az egyesület 

munkáját, és a 2011-es évben is számítunk a munkájukra. Kérem, hogy kérdéseiteket, 

észrevételeiteket tegyétek fel. Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy a Szigligeti Nők 

Egyesületének 2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

6/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Szigligeti Nők Egyesületének 

2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Balassa Balázs polgármester: Felkéri Balassa Sándor képviselő társát, ismertesse a Balaton 

SE sportegyesület munkájáról szóló tájékoztatót. 

  

Balassa Sándor képviselő: Előzetesen szeretném elmondani, hogy a 2010-2011-es évadot 

végig viszem, azt követően le kívánok mondani. A korábbi években elmondott problémák 

ugyanúgy fennállnak, nagyon nehéz 30 embert mozgatni hétről hétre. 

Sikeres a szereplésünk a bajnokságban. (Ismerteti az eredményeket). Egy ilyen sportágban 

elengedhetetlen a felkészülés. Sajnos az edzéseken, a meccseken való részvétel nem 

megfelelő. Szakképzett edzőt foglalkoztattak a siker reményében, de a hozzáállás miatt nem 

vezetett eredményre. A település nagysága miatt el kell gondolkodni a testületnek azon, hogy 

ilyen formában fenntartja-e az egyesületet. Az őszt nagyon rosszul zárták, 39 játékost 

igazoltak, nagyon sok volt a sérülés. Volt, aki egyetlen meccset sem játszott, volt, aki egyet, 

volt, aki ötöt, komoly problémájuk volt a sok sérülés miatt. A pályán történt vadkár miatt egy 

mérkőzést tudtak csak itthon játszani. Az önkormányzat rendbe hozatta, az esőzések miatt 

azonban nem tudták a pályát használni. Azt idegenbeli meccsekre is rá lehet fogni az 

eredménytelenséget, de nem gondolja. A bevételeket nem tudták hozni az idegenben játszott 

mérkőzések miatt, reklám, támogatás, belépő. A bírói díjak azonban csökkentek. A 2010. évi 

támogatásból 100 e Ft-ot még nem vettek igénybe.  

Elkezdték a felkészülést, reméli, hogy eredményesebb lesz, mint az elmúlt év. A 

Terembajnokságon nem vettek részt. Részben azért, mert vérre menő volt néha a küzdelem, a 

bírókkal is összevesztek, ezért úgy gondolta, hogy nem neveznek. Reményei szerint a 
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tavasszal már tudnak a pályán játszani. A teljes állománynak szeretne melegítőt vásárolni és 

cipőt, valamint labdákat kell még beszerezni.  

Az öltőzőben nagymértékű vizesedés van, amit az elmúlt 20 évben nem tapasztalt. 

A képviselőséggel tudja, hogy nem fér össze a vezetői megbízatás, keresi az utódját, egyelőre 

még nincs meg. Vidékről vannak jelentkezők, azt engedi játszani, aki részt vesz az edzéseken, 

a meccseken. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt el kell dönteni, hogy a sportegyesületet hogyan 

működtetik, kiknek biztosítanak játéklehetőséget. Egy csapatos bajnokságban kell indulni. 

Korábban felvetődött az asztalitenisz, atlétika szakosztállyal történő bővítés. Kéri, hogy ennek 

a lehetőségét vizsgálják meg, hogy szélesebb körben biztosítsanak sportolási lehetőséget. 

 

Balassa Sándor képviselő. Nincs annyi szigligeti, hogy 2 csapatot ki tudjanak állítani. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha a helyi fiatalok sportolni kívánnak, meg fogják a 

lehetőséget találni, hogy támogassák őket. 

Fontosnak tartanám, hogy az egyesület valóban egyesület legyen és ne labdarúgó szakosztály. 

Ezzel kapcsolatban többen is megkerestek. Ennek megfelelően szeretném kérni, hogy az 

egyesület vezetője vizsgálja meg egy asztalitenisz, vagy egy szabadidős szakosztály 

elindításának lehetőségét. 

 

Raposa Lajos: Mi azért vagyunk itt, mert a gyermekeinken keresztül érdekeltek vagyunk egy 

asztalitenisz szakosztály beindításában, illetve nemcsak a gyerekeink igénylik ezt, hanem több 

ember részéről is felvetődött ez az igény. Rendszeresen lejárunk az iskolába pingpongozni, 

legutoljára már 20-an voltunk. 

 

Balassa Sándor: Versenyszerű sportról beszélünk, vagy szabadidősről. 

 

Raposa Lajos: Mi mindkettőt el tudnánk képzelni. 

 

Balassa Sándor: Már működött Szigligeten megyei bajnokságban induló asztalitenisz 

szakosztály. Egy lenne nagyon fontos. Meg kell találni azt a személyt, aki van olyan 

fanatikus, hogy koordinálni tudja a szakosztályt. Én ezt nem tudom felvállalni, de 

természetesen nem zárkózóm el tőle. Azt kell eldönteni, hogy külön egyesületben, vagy 

szakosztályban gondolkodunk. A szakosztályi forma egyszerűbb. 

 

Balassa Balázs polgármester: Kérem az érintetteket, hogy vegyék fel egymással a 

kapcsolatot, és gondolkozzanak együtt az asztalitenisz szakosztály beindításáról. Felteszem 

szavazásra a kérdést, aki el tudja fogadni a Balaton SE beszámolóját, az kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

7/2011.(II. 02.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Balaton SE sportegyesület 2010. évi 

munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
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Vegyes ügyek 

 

Strandi beléptető rendszer kiépítésére vonatkozó javaslat 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselő társaimat, hogy a határozatunknak 

megfelelően megkértem a strandon bevezetendő kedvezményes belépést biztosító kártya 

elkészítésére és használatára vonatkozó árajánlatokat. Az előzetesen kiküldött anyag ezt 

tartalmazza. Várom az észrevételeket. 

 

Káli Magdolna: Ez hány forintos kedvezményt jelente. 

 

Balassa Balázs polgármester: Sajnos nem tudom, mert az az előterjesztés, amit még az 

elmúlt évben készítettem az akkori testületi ülésre nincsen nálam. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én jónak tartom a rendszert, mivel ezzel kontrolálni lehet, 

hogy kik veszik igénybe a kártyát, és nem lehet visszaélni vele. 

 

Baráth Sándor: Szerintem is jó a rendszer, főleg azért, mert további funkciókkal bővíthető. 

 

Balassa Balázs polgármester: Most ne foglalkozzunk a kedvezményekkel, illetve a kártya 

használatának szabályaival. Most csak arról döntsünk, hogy az előterjesztésben szereplő 

rendszert alkalmasnak találjuk-e a kedvezményes belépőrendszer üzemeltetésére, valamint, 

hogy megrendelhetem-e. Aki egyet ért ezzel, kérem, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

 

7/2011.(II. 02.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

A Képviselő-testület a kedvezményes belépőrendszer 

kialakításához a SEAWING Kft által adott árajánlat alapján a 

proximity beléptető rendszert alkalmasnak tartja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő 

bruttó 592.850 Ft összegért rendelje meg. A beléptető rendszer 

kialakításával kapcsolatos költségeket a 2010. évi 

pénzmaradvány terhére biztosítja. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a 2010. évi pénzmaradvány 

elszámolásakor a beléptető rendszer költségeit vegye 

figyelembe. 

Határidő: megrendelésre 2011. február 28. 

       a költségvetés módosítása: 2011. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

Balassa Balázs polgármester 

   

 

Szociális rendelet módosítása 

 

Lutár Mária körjegyző: A Képviselő-testület már a 2010 évi költségvetésében elkülönített 

krízis alapot, mely a 2011 évi költségvetési javaslatban is szerepel. A krízisalap 

igénybevételének szabályai azonban még a helyi szociális rendeletben nem szerepelnek, amit 
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mielőbb pótolni kell, hogy az alapból a rászorulóknak a szükséges támogatást biztosítani 

tudják. 

Ismerteti a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. (Rendelet tervezet a jegyzőkönyv 

melléklete.) 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 7/2007.(VIII. 21.) rendelet módosítását a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az  

 

1/2011.(II. 03.) 

r e n d e l e t e t 

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

10/2007.(X.25.) és 4/2008.(V.29.) rendelettel módosított 

7/2007.(VIII. 21.) rendelet módosításáról 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Bizonyára a képviselőtársaim emlékeznek rá, hogy 

decemberben már foglalkoztunk a vár és környékének szolgáltatás bővítésével, 

módosításával. Akkor a testület hozott egy határozatot, sajnos az élet átírta az akkori 

forgatókönyvet. Ennek megfelelően szeretném, ha a testület módosítaná az akkori döntését. 

Most a régi javaslatokat nem kívánom felidézni, hanem az új előterjesztésekről szeretném, ha 

a testület döntene. A kézműves udvarban felszabadult egy üzlethelyiség, melyre több 

szempontból is jó lenne, ha bérlőt találnánk. Javaslatom, hogy ne pályáztassuk meg az 

üzlethelyiséget, mert jelentkezett egy bérlő, aki véleményem szerint egy olyan szolgáltatást 

végezne, ami illik a környezethez. A személyt Tóth Zoltánnak hívják és a Keszthelyi Hunting 

Bt. vezetője. Ez a vállalkozás íjászboltot működtet fegyvereket és tartozékait árusítja 

üzleteiben. Az önkormányzat nem károsodik, mivel több bérleti díjat ajánlott, mint a jelenlegi 

bérlő. A bérleti díj összege 400.000 Ft 

 

Balassa Sándor: Én nem szeretem a pályáztatás nélküli bérlő kiválasztást, de mivel az előző 

években is nehéz volt bérlőt fogni az üzlethelyiségekre, illetve az ajánlott bérleti díj is korrekt, 

ezért el tudom fogadni a javaslatot. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Szerintem is illeszkedik a kézműves udvar és a vár 

hangulatába. Én is elfogadom az előterjesztést. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a 

kézműves udvarban megüresedett üzlethelyiséget 4 évre, évi 400.000 Ft-ért bérbe adjuk a 

Hunting Bt.-nek az kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

8/2011.(II. 02.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Kisfaludy u. 26. szám alatti 

üzlethelyiséget Hunting Bt (8360 Keszthely, Vörösmarty u. 6.) 
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szám alatti vállalkozás részére bérbe adja. A bérleti szerződés 

időtartama 4 év, a bérleti díj összege évi 400.000  Ft. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Bizonyos okok miatt a decemberben meghozott 

178/2010.(XII. 29.) Kt. sz. testületi határozat módosítását kérem a testülettől. Ennek az okáról 

nem szeretnék beszélni. Ahogy már döntöttünk, a Várgalériában egy fegyver és vértezet 

kiállítást kívánunk kialakítani. A kiállítás anyaga Tóth Zoltán Séta József gyűjteményéből 

valósul meg, a tulajdonosok vállalják a kiállítás berendezését és a gyűjtemény elhelyezését. A 

kiállítási anyag egy évre szóló bérleti díja 400.000 Ft lenne. Véleményem szerint, ez az 

összeg bőven megtérül a belépőkből, sőt még az alkalmazott bérét is kitermeli.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Szeretnék érdeklődni, hogy nincs-e még egy kiállító hely, mert 

múltkor voltam Kiss Miklósnál, és megmutatta a trófea gyűjteményét. Szerintem egy 

látványos kiállítást lehetne belőle csinálni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Jelenleg nincs helyiségünk, de kérlek, beszélj vele, hogy 

tudná-e az anyagot egy kiállítás céljára biztosítani, és amennyiben igen, találunk neki helyet. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Köszönöm, beszélek vele. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a várban történő íjásztatásra, valamint a 

várban terült biztosítása íjász felszerelések értékesítésére vonatkozó 178/2010.(XII. 29.) Kt. 

sz. határozatot a képviselő-testület vonja vissza. A Várgaléria tetőterében kialakított kiállító 

teremben Tóth Zoltántól és Séta Józseftől béreljünk ki egy fegyver és vértezet kiállítási 

anyagot 2011 évre 400.000 Ft-ért. A kiállítás berendezése, a kiállítási anyag elhelyezése a 

bérbeadó feladata. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

9/2011.(II. 02.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület 178/2010.(XII. 29.) Kt. sz. határozatát 

visszavonja. 

A Várgaléria tetőterében kialakított kiállító teremben Tóth 

Zoltán és Séta József tulajdonában lévő fegyver és vértezet 

kiállítási anyagot 2011. évben 400.000 Ft-ért bérbe veszi. A 

kiállítás berendezése, a kiállítási anyag elhelyezése a bérbeadó 

feladata. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérbe adásra vonatkozó 

megállapodást írja alá. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az eddigi feltételekkel a várban történő 

íjásztatás jogát a Szigligeti Palonai Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesület kapja meg. A 

bérleti díj mértékét 300.000 Ft összegben javasolom megállapítani. Azt mindenképpen 

kikötném, hogy az íjásztatást csak a szükséges engedéllyel rendelkező tagok végezhessék, 

valamint a teljes felelősség az egyesületet terhelje. 

 

Káli Magdolna: Egyetértek a felvetéssel, lehetőséget kell biztosítani a helyi egyesületeknek, 

civilszervezeteknek, hogy érvényesülni tudjanak. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ismerve az egyesület anyagi helyzetét javasolom, hogy a 

szezon végén kelljen kifizetniük a bérleti díjat. 

 

Lutár Mária körjegyző: Tanulva az elmúlt évek tapasztalatából, inkább több részletben 

kellene a fizetést ütemezni. 

 

Balassa Sándor: Azért, hogy könnyebb legyen a fizetési kötelezettségnek eleget tenniük, 

nem állandó összegben kellene megállapítani a bérleti díjat, hanem folyamatosan növekvő 

mértékben. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a várban az íjásztatást a Palonai Magyar 

Bálint Hagyományőrző Egyesület végezze, évi 300.000 Ft bérleti díjért. A bérleti díjat négy 

részletben, június hónapban 51 e Ft, július, augusztus és szeptember hónapokban 83 e Ft 

összegben kell kifizetniük. Aki ezzel egyet ért, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

10/2011.(II. 02.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a várban az íjásztatást a Palonai Magyar 

Bálint Hagyományőrző Egyesület részére bérleti díj ellenében 

engedélyezi. A bérleti díj összege évi 300.000 Ft, melyet négy 

részletben, június hónapban 51 e Ft, július, augusztus és 

szeptember hónapokban 83 e Ft kell befizetni az önkormányzat 

számlájára. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A rendezési terv elkészült, sajnos történt benne egy kis malőr. 

Az Antalhegyen történt módosítást az ingatlantulajdonosok sérelmezik. Ez a terület egy 

koncepció alapján lett szabályozva. Sajnos elkerülte a figyelmünket, hogy itt ez sérti egyes 

ingatlantulajdonosok érdekeit. Ennek megfelelően felvettem a kapcsolatot a rendezési terv 

készítőjével, valamint a Balatoni Főépítésszel is folytattunk egy egyeztetést. Ők egy 

egyfordulós módosítást javasolnak, mivel ez csak helyesbítés lenne. Ennek az eljárásnak a 

várható időtartama 2 hónap lesz, míg a költsége 150.000 Ft, mely nagy részét a tervlapok 

nyomtatása teszi ki. A jelen tervmódosítás célja kizárólag a 096/1-4 hsz-ú ingatlanok 

szabályozásának felülvizsgálata, módosítása. Szerkesztési hiba folytán az érintett ingatlanok 

Mk1 övezetből át lettek sorolva a Mk6-os övezetbe, melynek szabályozása szigorúbb. 
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Baráth Sándor elhagyta az üléstermet 

 

Balassa Sándor: A rendezési terv folyamata nyilvános volt, így mindenki menetközben is 

figyelemmel kísérhette a változásokat. Bár úgy gondolom, hogy nem követtünk el hibát, de ha 

akaratlanul valakinek kárt okoztunk, akkor végeztessük el a javítást. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület a 096/1-4 hrsz-u 

ingatlanokra, a településrendezési terv egyfordulós módosítására vonatkozó eljárást indítsa el, 

az érintett hatóságok véleményét kérje ki, és a vélemények alapján a Balatoni Főépítészeti 

Irodánál a módosítást kérje. Ennek bonyolításával bízzák meg Laposa Józsefet, valamint az ez 

évi költségvetés terhére különítsenek el 150.000 Ft-ot. Aki ezzel egyetért, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

11/2011.(II. 02.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a község településrendezési tervének 

egyfordulós módosítását a 096/1-4 hrsz-u ingatlanok 

vonatkozásában elindítja. 

A településrendezési terv módosítására 150.000 Ft-ot biztosít a 

2011. évi költségvetésében. 

Megbízza a polgármestert, hogy a tervmódosítást az érintett 

szakhatóságoknál indítsa el, a költséget a 2011. évi költségvetési 

rendeletbe építse be. 

Határidő: 2011. február 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tihany település Hajózási részvényt kínál megvásárlásra. Az 

értékesíteni kívánt részvények értéke 174.780.000 Ft Mivel az első fordulóban a 

tulajdonostársaknak kell felkínálni megvételre a részvényeket, ezért küldte nekünk is meg az 

ajánlatot. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nemhogy vásárolni nem tudunk, de még a saját részvényeink 

után a tőkeemelést is nehezen nyögjük ki. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy nem élünk az elővásárlási 

jogunkkal, az most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

12/2011.(II. 02.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Tihany település által felajánlott Balatoni 

Hajózási Zrt részvényvásárlási lehetőségével anyagi forrás 

hiányában nem kíván élni. 
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Megbízza a polgármestert, hogy Tihany település polgármesterét 

a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő. 2011. február 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Baráth Sándor visszajött az ülésterembe 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tapolca Városi Televízió szeretne egy kistérségi műsort 

beindítani. Ezzel kapcsolatban kerestek meg bennünket egy levél formájában. Ez elsősorban 

azokon a településeken lenne megtekinthető, ahol már jelenleg is fogható a Tapolca Televízió, 

valamint az Interneten. Amennyiben a testületet érdekli a kérdés, konkrét tárgyalásokra van 

szükség ez ügyben. 

 

Káli Magdolna: Ennek milyen anyagi vonzata lenne. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ezt nem tudom, mivel eddig ebben a témában nem 

tárgyaltam, most csak azt kellene eldöntenünk, hogy elkezdjük-e a tárgyalásokat. 

 

Balassa Sándor: Jó lenne tudni, hogy valóban a térségi adás a fő ok, vagy anyagi forrást 

szeretnének a működéshez. Az internetes megjelenést csak egy bizonyos réteg használná. 

 

Káli Magdolna: Szerintem a tárgyalásokat mindenképpen meg kellene kezdeni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy tárgyalásokat folytassunk a Tapolca 

Városi Televízióval, egy kistérségi műsort beindítására vonatkozóan, az most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

13/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a megbízza a polgármestert, hogy a 

kistérségi műsor beindításával kapcsolatos feltételekről a 

Tapolca Városi Televízióval folytasson tárgyalásokat. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Oláh Jánosnénak lejárt a strandon lévő bérleményének a 

bérleti jogviszonya. Az építmény saját tulajdon, az önkormányzat csak a területet adja bérbe. 

Jelenlegi bérleti díjak, a 32 m
2
-es üzleté 256.700 Ft/év, míg a  36 m

2
-es Liget ABC-nek 

287.800 Ft/év. A bérlő 10 éves bérleti időtartamot szeretne kérni.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Tíz év hosszú idő, én mindenképpen rövidebb bérleti időt 

javasolok. 
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Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a 2010-es évben megállapított bérleti díj 

infláció mértékével növelt összege legyen az ez évi bérleti díj, mely évente a mindenkori 

infláció mértékével emelkedne. A bérleti szerződést 4 évre kössük meg. Aki ezzel egyetért, 

kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

14/2011.(II. 02.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Oláh Jánosné részére  

 

1./ a szigligeti 887/2 hrsz-u ingatlanon (strand terület) 32 m
2
 

nagyságú földterületet biztosít a szabályszerű építési engedéllyel 

megépített élelmiszerüzlet céljára. A bérleti díjat 269.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

A bérleti díj évente az infláció mértékével emelkedik.  

 

2./ a szigligeti 887/2 hrsz-u ingatlanon (strand terület) 36 m
2
 

nagyságú földterületet biztosít a szabályszerű építési engedéllyel 

megépített zöldség- gyümölcsüzlet céljára. A bérleti díjat 

302.000 Ft-ban állapítja meg. 

A bérleti díj évente az infláció mértékével emelkedik.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési 

támogatást kért az önkormányzattól. 2010-ben a testület nem támogatta a szervezetet. 

 

Balassa Sándor: A közmeghallgatáson számon kérte ifj. Mezey Artúr, hogy 2010-ben miért 

nem támogattuk a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, illetve, hogy miért 

nem időben reagáltunk, és segítettünk az iszapkárosultakon. Nagyon sajnálom, hogy akkor 

miért nem kérdeztem meg tőle, Ő milyen segítséget nyújtott. Az önkormányzat anyagi és 

fizikai segítséget is nyújtott. A segítségnyújtás nemcsak önkormányzati feladat, hanem bárki 

közreműködhet a károk elhárításában, vagy anyagilag, vagy fizikai munkával. Szigliget 

önkormányzata segítséget nyújtott az árvízkárosultaknak ugyanúgy, ahogy az 

iszapkárosultaknak. Én nem támogatom a kérelmet. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Ez nem elsősorban önkormányzati feladat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az elmúltévben körülbelül 1.500.000 Ft-ot költött az 

önkormányzat a bajbajutottak megsegítésére. Mi kivettük a részünket a katasztrófa helyzet 

kezelésében, és ismerve a testület hozzáállást, amennyiben szükséges lesz a továbbiakban is 

megtesszük. Egyébként egyre több állami feladat finanszírozásából kell kivennünk a 

részünket. Szeretném szavazásra feltenni a kérdést, aki egyet ért azzal, hogy a Veszprém 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működéséhez nem tudunk anyagilag hozzájárulni, 



 14 

viszont a bajbajutottakon a továbbiakban is segítünk anyagi helyzetünk függvényében, az 

kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

15/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság működési költségeihez forrás hiányában támogatást 

nem biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot tájékoztassa. 

Határidő: 2011. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” 

támogatási kérelmet juttatott el hozzánk. Ezt a szervezetet már évek óta támogatjuk, bár ez is 

egy olyan intézmény, amit közpénzből kellene működtetni.  

 

Balassa Sándor: Javasolom, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az idei évben is 

támogassuk 50.000 Ft összeggel.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Én 10.000 Ft-ra emlékszem. 

 

Káli Magdolna: Javaslom, hogy támogassuk a szervezetet, mivel része életünknek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyet ért azzal, hogy 

Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” részére 20.000 Ft támogatást nyújtsunk, 

az kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

16/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Veszprém Megyei Mentőszervet „04 

Alapítvány” (Veszprém, Almádi u. 36.) részére 20.000 Ft 

támogatás biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa, az összeg átutalásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2011. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Bakos József és Bakos Józsefné szeretné az ingatlanát 

lányának ajándékozni. Az ajándékozási szerződés elkészítése során derült ki, hogy a 388 

hrsz.-ú ingatlanból a Szigligeti Önkormányzatnak 11 m
2
 tulajdonrésze van. Az ingatlan teljes 

nagysága 838 m
2
. Kérik a testületet, hogy mondjanak le tulajdonrészükről, vagy javasoljanak 

egy olyan megoldás, ami számukra is elfogadható 
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Lutár Mária: A csatolt tulajdoni lapból kiderül, hogy 1995-ben átszállással került az 

önkormányzat tulajdonába a 11/838-ad tulajdoni hányad. 

 

Balassa Sándor: Nem lehet tudni, hogy milyen okból, milyen céllal került az önkormányzat 

tulajdonába? 

 

Lutár Mária: Sajnos erre vonatkozóan nincsenek adataink. 

 

Káli Magdolna: Talán a fiúk halálával kapcsolatosan. 

 

Lutár Mária: Nem tartom valószínűnek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem értem milyen jogcímen jutottunk hozzá, hiszen az út nem 

is önkormányzati ingatlan. Javaslom, hogy a képviselő-estület ingyen és bérmentve mondjon 

le a 11m
2
 tulajdon jogáról 

 

Lutár Mária: Javaslom, hogy a testület a tulajdonjogról legalább egy jelképes összegért 

mondjon le.  

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom hogy a képviselő-testület 1 Ft/m
2
 összegért adja át 

Bakos József és felesége részére a szigligeti 388 hrsz.-u ingatlan 11/838-ad tulajdoni hányadát 

azzal, hogy a felmerülő költségek Bakosékat terhelik. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

17/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a szigligeti 388 hrsz-u ingatlanban lévő 

11/838 tulajdoni hányadot értékesíti 1 Ft/m
2
 vételáron Bakos 

József és Bakos Józsefné Szigliget, Kossuth u. 118. szám alatti 

lakosok részére. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos 

költségek a vevőket terheli. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőket tájékoztassa, az átadással kapcsolatos szerződést 

írja alá. 

Határidő: 2011. február 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Az év elején az átlagnál gyakrabban keresnek meg bennünket 

turisztikai kiadványban történő megjelenéssel kapcsolatban. Most a Balaton-extra című 

kiadványban kínáltak megjelenési lehetőséget. A négynyelvű (magyar, angol, német, orosz) 

turisztikai kiadvány 10.000 példányban készül A4-es formátumban 

Külföldön olyan utazási irodákhoz kerül, ahol külföldi vendégek beutaztatásával foglalkoznak 

A megjelenés költsége egy teljes oldal 6 fotóval 80.000 Ft+áfa, ½ oldal 4 fotóval 44.000 

Ft+áfa, ¼ oldal 2 fotóval 24.000 Ft+áfa. 
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Balassa Sándor: Én nem tudom megítélni, hogy van-e még szükségünk turisztikai reklámra. 

 

Káli Magdolna: Reklámból sosem elég, de nehéz eldönteni, hogy melyik a hatékony reklám. 

 

Balassa Balázs polgármester: Véleményem szerint a lehetőségeinkhez mérten minden 

reklámlehetőséget megragadunk. A sümegi várkapitány például azt mondata, hogy a vendégei 

80%-a magyar, ezért aztán egy fillért sem költene külföldi reklámra. 

 

Balassa Sándor: Megadtad a választ a kérdésre. Én nem javasolom. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy ne vásároljunk felületet a Balaton-

extra elnevezésű kiadványban, az most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

18/2011.(II. 02.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Balaton-extra című kiadványban kínált 

megjelenési lehetőséggel nem kíván élni. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

kiadványkészítőt tájékoztassa. 

Határidő: 2011. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Vadász Attila rendszeresen (szinte minden héten) részt vesz 

futóversenyeken. Annak érdekében, hogy eredményes lehessen, átlagban heti 150-200 km-t 

fut. Sajnos nincsen olyan verseny, ahol ne kellene nevezési díjat fizetni. Ezen kívül a 

szükséges vitaminok és a felszerelés is komoly terhet jelentenek számára. Több versenyen is 

széperedményeket ért el és öregbítette Szigliget hírnevét. Kéri, hogy az önkormányzat 

anyagilag támogassa a versenyzését. A legközelebbi nagyobb versenye a BSI Balaton 

Szupermaraton, melynek a második állomása Szigliget. Ennek a nevezési díja: 60.000 Ft. 

 

Balassa Sándor: Elismerem, hogy fanatikus és komolyan veszi a futást, de nem kötelező 

versenyeken indulni, és tudtommal egy tapolcai egyesület tagja. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Szomorú, hogy akkor, amikor a tömegsport fontosságáról, a 

sport egészségességéről beszélünk, komoly összegeket kell fizetni nevezésekre. 

 

Baráth Sándor: Én úgy hallottam, hogy sok versenyen ennek ellenére a kötelező feltételeket 

sem biztosítják a rendezők. 

 

Balassa Sándor: Bár vannak fenntartásaim, de 30.000 Ft-ot javasolok. 

 

Balassa Balázs polgármester: Felteszem szavazásra a kérdést. Aki egyet ért azzal, hogy 

futóversenyen, amikor Szigliget nevében versenyző indul 2011. évben összesen 30.000 Ft 

értékben kifizetjük a nevezési díjat, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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19/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget nevében futóversenyen induló 

sportolók nevezési díját 2011.évben összesen 30.000 Ft értékben 

átvállalja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a versenyszervezőkkel a 

nevezésre vonatkozó megállapodást kösse meg és gondoskodjon 

a díjak kifizetéséről. 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Mozgókönyvtárhoz történő csatlakozás 

 

Balassa Balázs polgármester: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi 

Főosztály - Könyvtári Osztály tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a szakfeladaton működő 

könyvtár nem szerepelhet a nyilvános könyvtárak jegyzékén, ezért a szigligeti nyilvános 

könyvtárat kénytelenek törölni a nyilvános könyvtárak jegyzékéről. A könyvtár a tapolcai 

Városi Könyvtár ellátórendszeréhez tartozott, mely azonban a mozgókönyvtári ellátás 

keretében végzi a kistelepülések ellátását, melyhez ez ideig Szigliget község nem csatlakozott, 

így a könyvtár szakfelügyelete nem biztosított.   

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása könyvtár ellátási szerződést kötött 

mozgókönyvtári feladatok ellátására a tapolcai Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeummal, 

melyhez történő csatlakozás lehetősége Szigliget községnek is biztosított. A csatlakozással az 

önkormányzat támogatáshoz jut, melynek összege az elmúlt évben 450 e Ft volt 

községenként.  

A könyvtár megfelelő szakfelügyeletének biztosítása, valamint az állami költségvetésből 

biztosított támogatás igénybevételének lehetősége indokolja, hogy Szigliget község is 

csatlakozzon a mozgókönyvtári hálózathoz.  

 

Javaslom, hogy, a könyvtári feladatokat 2011. január 11-től a Tapolca és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás keretében működő mozgókönyvtári szolgálat útján lássuk el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

20/2011. (II. 02.) Kt. 

 

H a t á r o z a t o t 

 

A nyilvános könyvtári feladatellátást 2011. január 1. napjától a 

Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás keretében 

működő mozgókönyvtári szolgálat útján látja el.  

Megbízza a polgármestert, hogy a mozgókönyvtári szolgálathoz 

való csatlakozást a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulásnál kezdeményezze 

 

Határidő: 2011. február 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: A közbeszerzési törvényt az elmúlt évben többször 

módosította az Országgyűlés. A módosítások következtében a helyi közbeszerzési 

szabályzatot is módosítani kell a megváltozott rendelkezéseknek megfelelően. A szabályzat 

tervezetet minden képviselő megtekintette az ülés előtt. Javasolom, hogy a tervezetet a 

képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

21/2011.(II. 02.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget Község Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta. 

 

 

 

 

KKK KÖZL-BIZT-2010. című pályázat benyújtása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom 

csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére 

alkalmas beavatkozások kiépítésére írtak ki pályázatot. A pályázat keretében a 

badacsonytördemici, illetve a Ciframajori veszélyes csomópontok sebességcsökkentése 

valósulna meg. A pályázat keretében megvalósuló munkák összértéke 2.523 e Ft, melyhez 10 

% saját forrást kell biztosítani. Sikeres pályázat esetén a saját forrás összegét az NFM 

Útpénztár Előirányzatba kell befizetni. A lebonyolításra a KKK Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt-t, vagy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t kell megbízni. Javaslom, hogy az 

országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének 

növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások 

társfinanszírozására kiírt KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázati felhívásra nyújtsunk be 

pályázatot. A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás összegét 252 e Ft-ot, a 2010. évi 

pénzmaradvány terhére biztosítsuk a 2011. évi költségvetésben.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

22/2011. (II. 2.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t 

 

 

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be az országos közutak 

átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok 

védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére 

alkalmas beavatkozások társfinanszírozására kiírt KKK KÖZL-

BIZT-2010 pályázati felhívásra. 

A pályázat útján megvalósuló munkák összértéke:   2.523 ezer Ft.  

A képviselő-testület által biztosított saját forrás:          252 ezer Ft. 
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját 

forrás összegét a NFM Útpénztár Előirányzatba befizeti a 

beavatkozásra vonatkozó megállapodás/szerződés aláírását 

követően az abban szereplő határidőn belül. 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2010. évi 

pénzmaradvány terhére biztosítja átadott pénzeszközként a 2011. 

évi költségvetésében. 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és 

benyújtásáról gondoskodjon. Egyidejűleg felhatalmazza, 

amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban részesül a 

megállapodást/szerződést írja alá. 

Határidő: 2011. február 14. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Szeretném tájékoztatni a testületet három témában. Az IKSZT 

pályázatra az összes meghívott kivitelező beadta a pályázatát. A közbeszerzést bonyolító 

ügyvéd február 10-re készíti el az értékelést. Szeretném, ha ezen a napon a képviselő-testület 

ülésezne ebben a témában. A másik téma. A „Badacsony Régió” (Ábrahámhegy, 

Badacsonytördemic, Badacsonytomaj, Káptalantóti, Salföld, Szigliget) 2011. február 16-

március 23. között bemutatkozik a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben. A megnyitó 

február 16-án lesz. A záróünnepség március 23-án, amikor is Szigliget lesz a házigazda. 

Mivel sajnos nekem más jellegű elfoglaltságom lesz a megnyitó idején, illetve mind a két 

alkalommal nem is szeretnék menni, kérem a képviselő-testületet, hogy egy személy 

képviselje a települést a megnyitón. Indulás február 15-én, érkezés február 17-én.  

Végezetül szeretném tájékoztatni a testületet, hogy tegnap a strandi fagylaltozó bérleti jogáért 

lezajlott a licit és a jelenlegi bérlő üzemeltetheti még négy évig, 2.350.000 Ft bérleti díjért. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.30 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 

 

Szabó Tibor 

alpolgármester 

jkv.hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 


