
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. december 28-án 13.00 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. 

  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Helyi adórendeletek megalkotása 

 

2./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Helyi adórendeletek megalkotása 

 

Balassa Balázs polgármester: A helyi adórendeletek módosítására vonatkozó előterjesztést, 

rendelet-tervezeteket előzetesen írásban kiküldtük. Bizonyára ismert előttetek, hogy az 

Országgyűlés módosította a helyi adókról szóló törvényt, a törvényi szabályozással való 

összhang megteremtése szükségessé tette a helyi adórendeletek felülvizsgálatát. Kérem, hogy 

a rendelet-tervezetekkel kapcsolatban kérdéseiteket tegyétek fel. 

 

Balassa Sándor képviselő: Szigliget nagyon vonzó, szívesen töltik itt szabadságukat a 

pihenni vágyók, ennek ellenére az idegenforgalmi adó bevételünk évről-évre kevesebb, a 

lakossági adófizetési morálja rossz. Az engedéllyel rendelkezők részére idegenforgalmi 

átalány kivetését meg kellene gondolni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Erről már korábban is szó volt. Átalányt nem lehet 

megállapítani, jogszabály ellenes. Ellenőrzéssel tudnánk a lakosságot rákényszeríteni, hogy a 

vendégéjszakákról bevallást nyújtsanak be és fizessék be az adót. A testületnek kell róla 

dönteni, hogy alkalmazzunk-e idegenforgalmi ellenőrt, és mikortól. Gondolkodjatok róla, ha 

úgy döntünk, hogy alkalmazunk ellenőrt áprilisban döntést kell hoznunk. 

Amennyiben nincs több észrevétel, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezeteket. 

Javasolom, hogy az építményadóról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

13/2011.(XII. 30.) 

r e n d e l e t e t 

 

az építményadóról 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a kommunális adóról szóló rendelet-

tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

14/2011.(XII. 30.) 

r e n d e l e t e t 

 

a magánszemélyek kommunális adójáról 

 



 3 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az idegenforgalmi adóról szóló rendelet-

tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

15/2011.(XII. 30.) 

r e n d e l e t e t 

 

az idegenforgalmi adóról 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelet-

tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

16/2011.(XII. 30.) 

r e n d e l e t e t 

 

a helyi iparűzési adóról 

 

 

 

Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Korábbi testületi ülésen már szóba került, a testületnek 

foglalkoznia kellene a csendrendelet megalkotásáról. A lakosság, a nyaralótulajdonosok 

részéről egyre nagyobb a nyomás, hogy korlátozzuk a hangos eszközök használatát. 

Készítettem egy felhívást gondolat ébresztésként, és amennyiben a testület úgy gondolja, 

januárban visszatérhetünk a témára. (Ismertetem a felhívást.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Arra is kell gondolni, hogy a vendéglátóegységeket hogyan érinti 

a korlátozás, gondolok itt a zeneszolgáltatásnál a nyitva tartásra, valamint az önkormányzati 

rendezvényeinkre is. A közmeghallgatáson is elhangzott a zavaró mobil árusító autók 

hangjelzése. Ezt egy hangjelzés tilos táblával a település tábla alatt ki lehet védeni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Abban látom a legnagyobb problémát, hogy a betartatása a 

nehéz feladat. Ennek ellenére gondolkodjatok el a felhíváson, és januárban térjünk vissza a 

témára. 

Az előző ülésen már említettem, újabb lehetőség van OTP bankautomata elhelyezésére. A 

korábbi helyszínt a műemlékvédelmi hivatal nem engedélyezte, új verzió a Közösségi Ház. A 

mozgáskorlátozott parkoló melletti oldalon van egy ajtó, abba kerülne beépítésre az automata. 

A gép töltését az irodahelyiségből  meg lehet oldani, egy ajtót nyitásával. Az épület külső 

homlokzata nem változna, előtető sem kell, 1.40 m-es fedett tér van, ami elegendő. 

Készítettem egy skiccet, melyet bemutatásra átadok képviselő társaimnak. Amennyiben a 

testület hozzájárul az ATM elhelyezéséhez el kezdődhet a tervezés.  

 

Balassa Sándor képviselő: Azt vegyék figyelembe, hogy a parkolási igény meg fog nőni, az 

amúgy is terhelt Kossuth utcában. A „Megállni tilos” táblák új helyeken történő kihelyezését 

át kell gondolni. 
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Balassa Balázs polgármester: Javaslom, a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy az OTP 

bankautomata a Básti Lajos Közösségi Házban kerüljön elhelyezésre. 

  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

161/2011.(XII. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az OTP bankautomata a 

Básti Lajos Közösségi Házban kerüljön elhelyezésre. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

az OTP Bank Nyrt-t tájékoztassa. 

Határidő: 2012.január 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: BOB pálya kialakításával kapcsolatban kereste meg egy 

vállalkozó, aki az önkormányzat támogató nyilatkozatát kéri. A pályát a Bakonyerdő vagy az 

erdőbirtokosság területén alakítaná ki, az erdőbirtokosság támogatja a pálya kialakítását. Én 

nem látom esélyét, hogy természetvédelmi területen megkapja az engedélyeket. 

 

Baráth Sándor képviselő. Nem vagyok benne biztos, hogy nem kap engedélyt. Szilásvárad 

is természetvédelmi terület és megengedte a zöldhatóság. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Egy ilyen pályának a használata során megnő a zajhatás, nem 

tudom az ott lakók beleegyeznének-e, és hol oldaná meg a parkolást, az erdőben?  

 

Káli Magdolna képviselő: Biztos van rá igény, de nem tartom szerencsésnek a Hálástetőt, a 

vároldal Csuk-i részén inkább kialakítható lenne. 

 

Balassa Sándor képviselő: Elviekben lehetne döntést hozni, mivel nem önkormányzati 

területen szeretné kialakítani, szerezze be a hatóságok engedélyét, de én úgy gondolom egy 

ilyen pálya kialakítása nem illeszkedik Szigliget környezetébe. 

 

Balassa Balázs polgármester: Véleményem szerint turisztikai szempontból nem akkora 

attrakció, hogy abból a település profitáljon. Javaslom a BOB pálya kialakítását a képviselő-

testület ne támogassa. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

162/2011.(XII. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget településen BOB pálya 

kialakítását nem támogatja. 

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2012. január 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: A kerékpárút pályázati kiírás lehetőséget biztosít arra, hogy a 

kikötőtől a Csonkatoronyig 9 m-es útpálya kopóréteggel történő kialakítása megtörténhessen. 

A pályázat 90 %-os támogatottságú, 7 m-es út két oldalán 1-1 m kerékpársáv kialakítására is 

lenne lehetőség. 

 

Balassa Sándor képviselő: Csapadékvíz elvezetés pályázat? 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha nem nyer a csapadékvíz elvezetésre benyújtott pályázatunk 

a Réhelyi út csapadékvíz elvezetését is bele lehetne venni. Az a kérdés, hogy a korábbi verziót 

támogatja a testület, vagy a fent vázoltakat? 

 

Balassa Sándor képviselő: Melyikre van nagyobb esély? Amúgy a villanyoszlopok 

áthelyezése is meggondolandó. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben ezt a lehetőséget pályázzuk meg, akkor a 

közútkezelővel konzorciumot kell létrehozni, mivel az úttest az ő területük. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nagyon ráférne az útra a felújítás, de a 3 buszmegállóra is. 

 

Balassa Balázs polgármester: A kikötői és a Csonka-toronyi felújítható, a Szente megálló 

nem biztos, hogy belefér.  

 

Balassa Sándor képviselő: Véleményem szerint meg kell próbálni, ha most elszalasztjuk, 

nem valószínű, hogy lesz még rá lehetőségünk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a kikötőtől a Csonka-toronyig 9 m 

szélességű út kopóréteggel történő kialakítására, 1-1 m szélességű kerékpársáv tervezésével 

bízzuk meg a tervezőt. A tervezési szerződés egészüljön ki a szakhatóságokkal történő 

egyeztetéssel, a tervezői díj két részletben történő kifizetésével. Aki ezzel egyetért, kérem, 

most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

163/2011.(XII. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület 131/2011.(X.12.) Kt. sz. határozatát az 

alábbiakkal egészíti ki: 

„A tervezői szerződés a következőket tartalmazza. 

- szakhatóságokkal történő egyeztetést a tervező végzi 

- tervezői díj kifizetése két összegben történik, a végszámla az 

építési engedély jogerőre emelkedése után fizethető ki 

- a tervdokumentáció a Réhelyi út két oldalán kiépítendő 

kerékpársávra készül 

Megbízza a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a tervezői 

szerződés a határozatba foglaltak módosításokkal kiegészítésre 

kerüljön. 

Határidő: 2012. január 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: 2012. évi Nyári napok programtervezete elkészült, melyet 

ismertetek a testülettel. (Tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Káli Magdolna képviselő: Előző ülésen felvetettem a menetrenddel kapcsolatos problémát. 

Utána néztem több esetben 1-2 percen múlik a csatlakozás.  

 

 

Balassa Balázs polgármester: Várhatóan 2012-ben elkészül a várpénztár, így lehetőség lesz 

a vár lezárására. Zárás után szükséges lenne felügyeletet biztosítanunk. Arra gondoltam Szabó 

Tibor, mint alpolgármester felügyelhetné, csinálhatná az őrzést, ha a testület megbízná ezzel a 

feladattal. A tiszteletdíját megemelnénk, a munkaköri leírásába belevennénk a feladat 

ellátását. 

 

Balassa Sándor képviselő: Falugondnoki feladatokat is el kellene látni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Elértem odáig, hogy a dolgozók ma már önállóak, a munkát 

megcsinálják, elég, ha rájuk nézek napközben. A vár nagyobb kihívás. Nem tartom 

szükségesnek, hogy külön falugondnokot alkalmazzunk. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 14.00 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 


