
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. október 12-én 17.30 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 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. 

  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz 

 

2./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okira módosítása 

 

3./ Vegyes ügyek 

 

1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz 
 

Balassa Balázs polgármester: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évre 

ismételten kiírásra került, melyről az előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. A 

pályázathoz az önkormányzat több mint 10 éve csatlakozott, azóta segítik a felsőoktatásban 

résztvevő fiatalokat. Az elmúlt évben az önkormányzat hallgatónként 3500 Ft/hó támogatást 

biztosított. 

Javasolom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Képviselő-testület 

fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

126/2011.(X. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2012. évi fordulójához. 

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. 

Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási, valamint az 

elektronikus adatbázis használatára vonatkozó nyilatkozatot írja 

alá és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 

alapfeltételeknek és a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 

elbírálására vonatkozó szabályzatnak megfelelően az „A” és 

„B” típusú pályázati kiírást készítse el és tegye közzé. 

Határidő: 2011. október 14. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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2./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okira módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

Alapító Okira módosítására vonatkozó előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. A 

módosításra a szakfeladat-rend kibővítése miatt került sor, kibővült a közfoglalkoztatással. 

Javaslom, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát 

az előterjesztésnek megfelelően a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

127/2011.(X. 12.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirat módosítását elfogadta. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

gesztor önkormányzatot határozat kivonat megküldésével 

tájékoztassa, az Alapító Okirat módosítását írja alá. 

Határidő: 2011. október 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Vegyes ügyek 

 

Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlan 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselő társaim előtt ismert, a volt badacsonytomaji 

Szolgáltató Kft-ben az önkormányzatnak tulajdonrésze van, a tulajdonviszonyok rendezése 

több éve húzódik. Az önkormányzatok száma egyre csökken, már csak Ábrahámhegy, 

Szigliget, Lesenceistvánd, Hegymagas, Balatonederics, Salföld, Nemesvita és Lesencefalu 

önkormányzata nem értékesítette tulajdonrészét. Az osztatlan közös tulajdonú ingatlan 

megosztására készült egy használat szerinti megosztásra vonatkozó vázrajz, melyet 

Ábrahámhegy önkormányzata megfellebbezett, bírósághoz fordult. A bíróság a keresetet 

elutasította, megállapította, a fellebbezésnek helye nincs. Két lehetőség van, vagy 

megtámadjuk a bíróság döntését, vagy tudomásul vesszük a használat szerinti megosztást. Az 

önkormányzatokra eső területrész a megosztást követően is megvan, olyan terület nincs, ahol 

lenne épület. Az ingatlant a rendezési terv iparterületként sorolja be, viszont a Nemzeti Park 

semmilyen építési lehetőséget nem engedélyez. 

Javaslom, a jegyzőkönyvhöz csatölt változási vázrajz szerinti megosztást a képviselő-testület 

fogadja el, bízza meg a polgármestert, hogy a megosztási vázrajzot és a megosztási szerződést 

írja alá. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

128/2011.(X. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Badacsonytomaj 2900 hrsz-u ingatlan 

jegyzőkönyvhöz csatolt változási vázrajz szerinti megosztását 

elfogadta.  
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Megbízza a polgármestert, hogy a megosztási vázrajzot és a 

megosztási szerződést írja alá. 

Határidő: 2011. október 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Básti Mihály rendezési terv módosítási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselő társaim előtt ismert, Básti Mihálynak a Rózsahegyi 

úton van ingatlana. A képviselő-testület 2005-ben elfogadott rendezési terve alapján az 

ingatlanok beépíthetővé váltak, a beépítési területnagyságot 1000 m
2
-ben határoztuk meg. Az 

ingatlanok megosztását az építési hatóság engedélyezte, viszont a Földhivatali bejegyzése 

nem történt meg. A beépítési lehetőség 5 évig élt. Az elmúlt évben elfogadott rendezési 

tervben a telektömb beépítését 1400 m
2
 területnagyságra emeltük fel azzal a céllal, hogy a 

terület ne legyen zsúfolt, túlépített. Básti Mihály kéri a képviselő-testületet, hogy a 2005-ös 

rendezési tervben szereplő 1000 m
2
 nagyságra módosítsuk a beépítési lehetőséget.  

 

Káli Magdolna képviselő: A földhivatali bejegyzést ők nem végeztették el? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen. Az érintettek megbíztak egy ügyvédet, aki nem 

jegyeztette be, ellene, most bírósági eljárást kezdeményeztek. 

 

Balassa Sándor képviselő: 5 évig nem éltek a lehetőséggel, a képviselő-testület a módosítás 

során jóhiszeműen járt el. 

 

Balassa Balázs polgármester: Jelenleg folyamatban van a rendezési terv módosítása, a 

szakhatóságoktól visszaérkeztek az állásfoglalások, ezt a módosítást nem kellene újra indítani. 

Az a javaslatom tájékoztassuk kérelmezőt, hogy beadványát nyilvántartásba vesszük, a 

következő rendezési terv módosításakor kérelmet a  képviselő-testület újra napirendre tűzi. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

129/2011.(X. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Básti Mihály rendezési terv módosítására 

vonatkozó kérelmét nyilvántartásba veszi. A következő 

rendezési terv módosítása során a beadványt a képviselő-testület 

napirendre tűzi. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő. 2011. október 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Iskola tetőtér tervezési munkái 

 

Balassa Balázs polgármester: Korábbi testületi ülésen az iskola tetőterének látványterve 

bemutatásra került. A testület döntése arra vonatkozott, hogy a tervezők nyújtsanak be 

ajánlatot az építési engedélyezési tervdokumentáció készítésére. Időközben több változásról 

lehetett hallani az iskolák fenntartásával kapcsolatban, abban maradtak, hogy egy időre 
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elnapolják az iskolai dolgot, viszont a tervezői munkát ki kell fizetni. Az eddigi munkák ára 

600 e Ft + Áfa, melyet javaslom, hogy fizessenek ki a tervezők részére. 

 

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

 

130/2011.(X. 12.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az iskola tetőterének tervezési munkáira 

S.M.all Design Építésziroda (1085 Budapest, József krt. 81.) 

képviseli Sztojka Gábor tervező részére 600 e Ft + Áfa összeget 

fizet ki. 

A tervezési költséget az általános tartalék terhére biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a tervezői díj kifizetéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2011. november 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Strand – Csonkatorony közötti kerékpárút tervezése 

 

Balassa Balázs polgármester: Több alkalommal felvetődött a képviselők, lakosság részéről a 

strand és a Csonka-torony közötti részen járda, kerékpárút megépítése. Úgy tűnik lesz 

pályázati lehetőség, de ehhez tervek kellenek. A kerékpárút kialakításának építési 

engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére Fehérvári és Fekete Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft-től kaptam árajánlatot 1.400 e Ft + Áfa összegért vállalják a tervezési munkát. 

A pályázat 95 %-os támogatottságú, ha sikeres lenne a pályázatunk a tervezési költség is 

elszámolható. 

 

Lutár Mária körjegyző: A tervezési költség nem tartalmazza az eljárási díjakat, ami szintén 

költséget jelent az önkormányzatnak.  

 

Balassa Sándor képviselő. Milyen tervet készít, ajánlati, pályázati? 

  

Balassa Balázs polgármester: Az ajánlat 12 példány komplett tervdokumentáció biztosítását 

tartalmazza az engedélyeztetési eljáráshoz. Az önkormányzat által befizetendő díjakat biztos, 

hogy nem tartalmazza, de ezt egy tervezési ajánlat sem fogja tartalmazni. 

 

Lutár Mária körjegyző: Nem arra gondoltam, hogy az önkormányzat által fizetendő 

összegeket tartalmazza. A szakhatósági egyeztetések, eljárási díjak plusz költséget jelentenek. 

Az javasolom, hogy az engedélyeztetési eljárást a tervezők bonyolítsák le, ez is legyen benn a 

szerződésben. 

 

Balassa Sándor képviselő: Építési engedéllyel rendelkező tervek legyenek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a strand és Csonka-torony között megépítendő 

kerékpárút tervezési munkáival, valamint az engedélyeztetési eljárás lebonyolításával a 

Fehérvári és Fekete Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (8200 Veszprém, Egry József u. 45/A) 

bízza meg a képviselő-testület az árajánlatban közölt 1.400 e Ft + Áfa összegben. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

131/2011.(X. 12.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

A képviselő-testület a strand és Csonka-torony között 

megépítendő kerékpárút tervezési munkáival, valamint az 

engedélyeztetési eljárás lebonyolításával a Fehérvári és Fekete 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (8200 Veszprém, Egry József 

u. 45/A) bízza meg az árajánlatban közölt 1.400 e Ft + Áfa 

összegben. A tervezési díj nem tartalmazza az engedélyezési 

eljárásban résztvevő szakhatóságok eljárási díjait. A végszámla 

a jogerős építési engedély kézhezvételét követően fizethető ki.  

A tervezési költséget az általános tartalék terhére biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést írja alá, a 

munkát rendelje meg. 

Határidő: 2011. november 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Mivel a kerékpárút nyomvonala magántulajdonban lévő 

ingatlanokat is érint, kérem képviselő társaim segítségét a tulajdonosokkal történő kapcsolat 

felvételben. 

 

Több tárgy nem lévén az ülést 18.30 órakor bezárom. 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester          körjegyző 


