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Készült a Képviselő-testület 2011. november 09-én 18.00 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 

  

 

 

 

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. 

Megkérdezem, a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel. Javaslom, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület fogadja el. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ 2012. évi belsőellenőrzési terv elfogadása 

 

2./ Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér üzemeltetése 

 

3./ Önkormányzati törvény-tervezetből adódó feladatok megbeszélése 

 

4./ Vegyes ügyek 

 

1./ 2012. évi belsőellenőrzési terv elfogadása. 

 

Balassa Balázs polgármester: A belsőellenőrzési tervre vonatkozó előterjesztést képviselő 

társaim kézhez kapták. 2011. évi ellenőrzés során a település rendezvényeit, programjait 

vizsgálták. A belső ellenőr hiányosságot nem tapasztalt. 2012. évben a 2010. évi könyvviteli 

mérleg leltárral való alátámasztásának szabályszerűségi ellenőrzését javasoljuk. Kérem, hogy 

a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiteket, észrevételeiteket tegyétek meg. Kérdés, 

észrevétel nem lévén, javaslom, hogy az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét a 

képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

132/2011.(XI. 09.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget Község Önkormányzata 2012 évi 

belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a 2012. évi ellenőrzési tervet 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú társulása részére 

küldje meg az ellenőrzési ütemterv elkészítése céljából. 

Határidő: 2011. november 15. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

2./ Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér üzemeltetése 

 

Balassa Balázs polgármester: Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér használatával 

kapcsolatban szeretném, ha a képviselő-testület állást foglalna. A pályázatban egy helyiséget 

üzlethelyiségként szerepeltettünk. Amíg ez nem valósul meg, három célcsoport használja a 

helyiséget. Hastánc-csoport, Táncoló-talpak gyakorolnak, illetve testedző padokat helyeztek 

el a fiatalok. A helyiség használatáért két személy a felelősséget vállalt. Ebbe a helyiségbe 

lehetne még a hölgyeknek tornát szervezni, illetve van még a közösségi rész. A könyvtár a 

héten átkerül az épületbe. Két irodahelyiségnek a funkciója még nem egyértelmű. A bejárattól 
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balra eső irodába vásárolhatnánk sakkot, társasjátékot. A könyvtár, a klub nyitvatartási ideje 

alatt azok a fiatalok használhatnák, akik sakkozni, illetve kulturáltan szeretnének szórakozni. 

A televízió a tetőtérben van, de én nem szeretném, ha a tetőteret is használnák, csak felügyelet 

mellett. 

 

Káli Magdolna képviselő: Kell egy helyiség a fiataloknak kultúrált használat mellett. 

 

Balassa Balázs polgármester: Eddig kedvezőek a tapasztalataim, nincs ital, nincs dohányzás, 

normálisan működik, bízzunk benne, hogy ez így marad. 

El kell dönteni azt, hogy mit kívánunk az üzlethelyiséggel tenni. Cél nélkül megpályáztatjuk, 

pályázzon, aki akar, és a testület eldönti, melyiket tartja jónak a település szempontjából. 

 

Balassa Sándor képviselő: Felvetődött mit kezdjünk a fiatalokkal. Igaza van Maginak, 

helyiséget kellene biztosítani, de abban nekem van igazam, hogy a fiatalok között vannak 

olyanok, akik alkalmatlanok arra, hogy kultúrált körülmények között szórakozzanak. Ennek 

példája volt a régi helyiség, amivé azt tették, az ebben az épületben az nem engedhető meg. 

Kis lépésekben próbáljanak haladni. Első lépés, legyenek az üzlethelyiségnek tervezett a 

helyiségben, másik lépés bejárhatnak sakkozni, kártyázni, aztán meglátjuk hogyan tisztelik ezt 

az épületet.  

Az a véleményem, hirdessük meg üzletnek funkció nélkül, de ne vendéglátó egységnek. Ha 

bejön nyertünk rajta, ha nem, továbbgondolkodhatjuk ezt, de tartsuk be a lépéseket a fiatalok 

beszoktatására, mert nekem továbbra is fenntartásaim vannak. Élő példa, bizonyíték erre az 

előző helyiség használata. Nincs köztük olyan egyéniség, akire hallgatnak, aki tudna rájuk 

hatni, illetve nincs olyan személy, aki annyi időt tudna velük tölteni, amennyivel tudnánk őket 

felügyelni. 

 

Káli Magdolna képviselő: Azt szerettem volna kérdezni, hogy lenne-e valaki, aki 

felügyelné? 

 

Balassa Balázs polgármester: Jelenleg egy kulcs van kiadva ideiglenesen, aki bemegy 

kulcsért jön, vagy mi nyitjuk ki az épületet. Az nem fog működni, hogy 3-4 kulcs van kiadva 

és akkor mennek be, amikor akarnak. Most is csak felügyelet mellett használhatják, meg van 

határozva, mikor lehet gyúrni, mikor gyakorolnak a hastáncosok, a Táncoló-talpak. 

Mindenképp rendszernek kell lenni. 

Üzlethelyiséggel kapcsolatban 3 ötlet merült fel. Gazdabolt, szépségszalon, illetve reggeliző. 

Előzetesen ezt a hármat hallottam, de felmerült virágbolt is. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A fiatalok eléggé fel vannak dobódva, örülnek is neki, talán 

változtak is, vigyáznak rá. Ha viselkedésben jó irányba változnának, azt mondom, adjunk 

lehetőséget nekik. Hiányzik a gazdabolt is, hirdessük meg, de félő, hogy ő is át fogja alakítani 

saját kedve szerint. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha egyetértetek vele január közepén megpályáztatnánk az 

üzletet, addig ez működne ahogy most van, és addig a működéssel kapcsolatban elegendő 

tapasztalatunk lesz ahhoz, hogy esetleg a tetőteret is megnyissuk. 

A könyvtárnak, illetve az épületnek lenne egy nyitvatartása. hétfőtől péntekig 20.00 óráig 

lenne nyitva, szombaton 15.00 órától 20.00 óráig és vasárnap zárva. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Körzeti rendőrnek nem kértek helyiséget? 
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Balassa Balázs polgármester: Megkerestek. Két iroda van, egyiket az MVH fogja kérni, 

másikba a falugazdász, hegybíró, gyermekjóléti szolgálat tartana fogadó órákat, illetve a 

körzeti rendőr. Külön irodát nem tudunk biztosítani a rendőrnek. 

Javasolom, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér épülete hétfőtől – péntekig 20.00 

óráig, szombaton 15.00 órától 20.00 óráig tartson nyitva. A nyitva tartás alatt a külön 

teremben testedzés, táncgyakorlás legyen, a fiatalok részére 1 helyiségben kulturált 

körülmények között szórakozási lehetőséget biztosítson a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

133/2011.(XI. 09.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

nyitvatartását hétfőtől – péntekig 20.00 óráig, szombaton 15.00 

órától 20.00 óráig határozza meg.  

A nyitva tartás alatt a külön teremben testedzésre, 

táncgyakorlásra, biztosít lehetőséget, a fiatalok részére 1 

helyiségben kulturált körülmények között szórakozási 

lehetőséget biztosít. 

 

 

3./ Önkormányzati törvény-tervezetből adódó feladatok megbeszélése 

 

Balassa Balázs polgármester: A környező települések képviselő-testületeivel tartott 

megbeszélést követően a törvénytervezet módosult, 2000 főre lecsökkentették a 

lakosságszámot, illetve nem kell szomszédos településnek lenni, 1 település átugorható. 

Az oktatási törvényjavaslat szerint az általános iskolákra vonatkozó törvényt 2013. január 1-

től fogják bevezetni, akkor fogja az állam átvenni. 

Kérésem, szeretném, ha a testület megfogalmazná az iskola és az önkormányzat tekintetében 

azokat az elvárásokat, amit velem szemben támaszt a tárgyalások során. Melyek azok a célok, 

amit az iskolával, hivatallal kapcsolatban szeretne a testület ha megvalósulna. Az iskolánál 

sok verzió nincs, a Kormányhivatalok fogják készíteni a koncepciót egyeztetve a 

fenntartókkal és az iskolákkal. Másik verzió mindenáron próbáljuk megtartani az iskolát, ami 

vagy sikerül, vagy nem, vagy megpróbáljuk megfogalmazni, melyik az a települési iskola, 

akivel szívesebben társulnánk, és ha létrejön a társulás, azt próbálnánk irányítani. 

Hivatal tekintetében, akarunk-e hivatalt fenntartani, központi település maradni, vagy nem. 

Társulni kell, az irányt megfogalmazni igényként, ami fele először próbálkozzunk. Próbáljuk 

meg Badacsonytördemic, Hegymagas vonalat, vagy látva Badacsonytördemic hozzáállását, 

próbáljuk meg Balatonederics, Nemesvita.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nem értem Badacsonytördemic hozzáállását, régen is közös 

hivatal volt, egyházközség, vasút. Az lenne a jó, ha itt maradna az iskola és a körjegyzőség is. 

Beszéltünk az iskolások szállításáról, ha itt lenne az iskola, az iskolások utaztatását meg kell 

oldani, azzal a felnőttek is utazhatnának ügyet intézni. Együtt kellene kezelni az iskola és az 

önkormányzat dolgát, központi településként maradni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Erről nem fogunk szavazni, megpróbálok ebbe az irányba 

tárgyalásokat folytatni. 
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Vegyes ügyek 

 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér épületével kapcsolatos határozatok 

 

Balassa Balázs polgármester: Testületi ülést követően beszélgettünk róla, hogy a közösségi 

házat Básti Lajosról nevezzük el, de erről határozat nem született. Básti Lajos 1911. 

november 17-én született, születésének 100. évfordulóján 16.00 órakor lenne a 

megemlékezés. 

Javaslom, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret „Básti Lajos Közösségi Ház”-nak 

nevezze el a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

134/2011.(XI. 09.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret 

„Básti Lajos Közösségi Ház”-nak nevezi el. 

 

  

Balassa Balázs polgármester: A közösségi ház udvarának elkészítésére 3 ajánlatot kértünk 

be. Az árajánlatban az aszfaltozás nincs benn, arról beszéltünk külön kezeljük. A 203,5 m
2
 

aszfaltozása 1.281.032 Ft + Áfa. A kivitelező bazaltkő burkolattal 709.100 Ft + Áfa összegért 

készítené el. Javaslom, hogy a közösségi ház udvarát, parkolót bazaltkő burkolattal 

készíttessük el az árajánlatban közölt 709.100 Ft + Áfa összegért. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

135/2011.(XI. 09.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a közösségi ház udvarát, parkolóját bazaltkő 

burkolattal készítteti el. A kivitelezési munkákkal Nyirő Károly 

vállalkozót bízza meg. A beruházás kivitelezési díja 709.100 Ft 

+ Áfa. 

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse 

meg. 

Határidő: 2011. november 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Használatbavételi eljárás során derült ki, hogy a parkolót a 

Közlekedési Felügyelőségnél engedélyeztetni kellett volna. A tervdokumentációban a tervlap 

benn volt, ez alapján készült el. A Közlekedési Felügyelőség felé az eljárási díjat be kell 

fizetni, a konkrét összeget még nem tudom, 180 e Ft körül lesz. Fennmaradási tervet kell 

készíttetnünk, mely 100 e Ft + Áfa és lesz büntetés is, mert engedély nélkül készült el. Kérem 

a testületet, hogy a közösségi ház parkoló fennmaradási engedélyére 500 e Ft keretösszeget 

biztosítson az általános tartalék terhére. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

136/2011.(XI. 09.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a közösségi házhoz tartozó parkoló 

tervezésére, fennmaradási engedélyére 500 e Ft keretösszeget 

biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Kisfaludy u. 26. bérlakás bérlő kijelölése 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselő társaimmal már beszéltünk a Kisfaludy u. 26. 

bérlakás bérbeadásáról. Smura János szeretné bérbe venni az épületet. Arról volt szó, hogy 6 

hónapra kötünk szerződést, melyet 6 hónap után felülvizsgálunk és további 6 hónapra 

meghosszabbítható a szerződés. Javaslom, hogy a Kisfaludy u. 26. szám alatti bérlakás 

bérlőjéül 2011. december 1-től Smura Jánost jelölje ki a képviselő-testület. A bérleti 

szerződés 6 hónapra kössék meg. Felülvizsgálatot követően további 6 hónapra 

meghosszabbítható a bérleti szerződés. A bérleti díj összege 21.600 Ft/hó. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

137/2011.(XI. 09.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

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

bérlőjéül Smura Jánost jelöli ki. 

A bérleti szerződés időtartama 6 hónap, 2011. december 1-től 

2012. május 31-ig. A bérleti szerződés - felülvizsgálatát 

követően - további 6 hónapra meghosszabbítható. 

A bérleti díj összege havi 21.600 Ft. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. november 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Badacsony Turisztikai Céh készfizető kezességvállalás 

 

Balassa Balázs polgármester: Májusban beszéltünk róla, a Turisztikai Céh egyesület kérte az 

önkormányzatot, hogy készfizető kezességet vállaljunk. A testület akkor a kérelmet 

elutasította. Mivel a pályázat utófinanszírozású, hitelt kell felvenni az egyesületnek. Három 

képviselő-testület már elfogadta a készfizető kezességvállalást a LEADER TDM pályázatra 

vonatkozóan. A teljes összeg 12.675 e Ft ennek 25 %-át vállalná egy-egy település. A gesztor 

önkormányzat Ábrahámhegy, ő köti a szerződést a Takarékszövetkezettel. 

Badacsonytomajon, Szigligeten 2-2 db érintős terminál Kerül kihelyezésre, 

Badacsonytördemicen és Ábrahámhegyen 1-1 db. 
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Balassa Sándor képviselő: Mikor kerül kihelyezésre? 

 

Balassa Balázs polgármester: Jövő héten. Javasolom, hogy a Badacsony Turisztikai Céh 

12.675 Ft hitelfelvételéhez 3.168.750 Ft erejéig készfizető kezességet vállaljon. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

138/2011.(XI. 09.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a 

CÉH Turisztikai Egyesület által a Leader programban 

infoterminál rendszer kiépítése céljából, melynek bruttó 

bekerülési költsége 12.675.000.- Ft, annak megvalósítása 

érdekében Badacsonytördemic, Ábrahámhegy és Szigliget 

községekhez hasonlóan, a támogatás 25%-ának 3.168.750 Ft 

erejéig készfizető kezességet vállal.  

 

A képviselő – testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő 

hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó 

éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi 

LXV. tv. 88.§ (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

 

A képviselő – testület felhatalmazza Balassa Balázs 

polgármestert, hogy a fentiek szerinti feltételekkel történő 

készfizető kezességvállalás ügyében eljárjon és az ügylethez 

kapcsolódó szerződést az önkormányzat képviseletében a 

Balaton Felvidéki Takarékszövetkezettel megkösse. 

 

Határidő: 2011. december 1. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása 

 

Lutár Mária körjegyző: A 2011. évi népszámlálással kapcsolatban felmerült költségeket a 

Körjegyzőség számolja el, melyhez a fedezetet a Központi Statisztikai Hivatal biztosítja. 

Ezeket a költségeket a statisztikai tevékenység szakfeladaton lehet elszámolni, ezért ezt a 

szakfeladatot a Körjegyzőség alapító okiratába fel kell venni.  

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a körjegyzőség alapító okirat módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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139/2011.(XI. 09.) K t. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület Szigliget – Hegymagas Községek 

Körjegyzősége költségvetési szerv alapító okiratának 

módosítását a jegyzőkönyvhöz csatolt egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot nyilvántartásba vétel 

céljából a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

Balassa Balázs polgármester: A munkaterv szerint meg kell határozni a közmeghallgatás 

időpontját. Amennyiben a testületnek megfelel, javasolom, hogy a közmeghallgatás 

időpontját 2011. november 25-én 17.30 órára tűzze ki a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

140/2011.(XI. 09.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 2011. 

november 25-én 17.30 órára tűzi ki. 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.45 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 


