
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. március 22-én 17.30 órai kezdettel tartott rendkívüli 

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 

 

Lakosság részéről: 2 fő  

 

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

képviselő jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes.  

 

 

A rendkívüli ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a rendkívüli ülés javasolt napirendjét.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

 1./ Étkezési térítési díjról szóló rendelet módosítása 

 

 2./ 2012. évi közbeszerzési terv meghatározása 

 

 3./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Étkezési térítési díjról szóló rendelet módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a Kormányhivatal 

törvényességi észrevételt tett az étkezési térítési díjról szóló rendelettel kapcsolatban. A 

rendeletben az elfogadott térítési díjakat nem a kerekítés szabályai alapján fogadtuk el, ezt 

módosítani kell. (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Javasolom, hogy a törvényességi 

felhívásban foglaltakkal a képviselő-testület értsen egyet.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

24/2012.(III. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottjának az étkezési térítési díjakról szóló 

1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett 

törvényességi észrevételét elfogadja. A törvénysértés 

megszüntetése érdekében a rendeletet módosítja. 

Megbízza a polgármester, hogy a testület döntéséről a 

kormánymegbízottat tájékoztassa. 

Határidő: 2012. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a törvénysértést az előterjesztéshez csatolt 

rendelet tervezet elfogadásával szüntesse meg a Képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

4/2012. (III. 26.) 

r e n d e l e t e t 

 

Az étkezési térítési díjakról szóló 1/2012. (I. 31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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2./ 2012. évi közbeszerzési terv meghatározása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztésben az önkormányzat közbeszerzési terve 

nemleges. Reményem szerint lesz olyan beruházás, ami közbeszerzés hatálya alá tartozik, 

viszont, amire gondolok az pályázat feltétele. Esetleges beruházás esetén a közbeszerzési 

tervet a képviselő-testület módosíthatja. Ami esetleg szóba jöhet beruházásként a kerékpárút, 

de az információk alapján ez inkább 2013-ban várható. Turisztikai pályázat lesz, melyen 

szeretnénk támogatást elnyerni, ez a fejlesztés a vár, az Ófalu és a Kisfaludy utcát érintené. 

Idei évben valósul meg a 71-es úton sebességcsökkentő berendezés telepítése, itt a 

közbeszerzési eljárást a közútkezelő végezte. Kisebb beruházások lesznek, de azok nem 

tartoznak közbeszerzés alá. 

 

Balassa Sándor képviselő. Csónakkikötő? 

 

Balassa Balázs polgármester: Csónakkikötővel kapcsolatban, volt egy gyűlés, amin 

tájékoztatnom kellett volna a tagságot a testület döntéséről. Arról volt szó, szólnak, mikor 

menjek le. Nem szóltak, amikor lementem, azt a tájékoztatást kaptam, ez már nem téma, mert 

a kisebb mértékű csónakkikötőhöz az önkormányzatnak nem kell hozzájárulni, a nagyobb 

csónakkikötőnek, pedig nem látják értelmét, mert nincs annyi jelentkező. 

 

Balassa Sándor képviselő. A nagyobb csónakkikötő építésének a költségét mi átvállaltuk, 

nekik ez nem került volna többe. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ők azt mondták, nem terveztetik meg, nem bővítik ki, erre 

meg van az előzetes vízjogi engedélyük, a kibővítettel nem akarnak foglalkozni, az egy külön 

kör. 

A jelenlévőket tájékoztatom, az egyesület megkereste az önkormányzatot, mert arról volt szó, 

hogy a kisebb csónakkikötő valószínűleg kevés lesz, mert nagyobb az igény és az 

önkormányzat hozzá tudna-e járulni. A testület azt mondta, a kibővített csónakkikötő 

költségét az önkormányzat átvállalja, de mi értékesítjük, a kibővített résszel mi rendelkezünk. 

Erre volt az a válasz, hogy akkor erre ezek szerint nincs szükség. 

Visszatérve a napirendi pontra, javaslom, hogy az önkormányzat nemleges közbeszerzési 

tervét a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

25/2012.(III. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület - a 2012. évi költségvetésben tervezett 

fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve - megállapítja, 

hogy 2012. évi éves közbeszerzési terve nemleges. 
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Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Hantos Gyuláné és Hantos Előd ingatlanvásárlási kérelmét a 

képviselő-testület előző ülésén tárgyalta, a testület megbízta, hogy az ingatlanok értékének 

meghatározására kérjek fel értékbecslőt. Az értékbecslő az ingatlanok négyzetméterárát 100 

Ft összegben állapította meg. Az önkormányzatnak nem létkérdés az ingatlan értékesítése, 

viszont, amennyiben vevő a kérelmében jelzettek alapján rendbe teszi, műveli az ingatlanokat, 

a községnek a javát fogja szolgálni. Javaslom, hogy a 0109/13, 074/1, 074/13 és a 074/15 

hrsz-u ingatlanokat értékesítésre a képviselő-testület jelölje ki, az ingatlanok vételárát az 

értékbecslő által megállapított 100 Ft/m
2
 összegben állapítsa meg. Az ingatlan vevőjéül 

Hantos Gyulánét és Hantos Elődöt jelöljék ki. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

26/2012.(III. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 0109/13., 074/1, 074/13 és a 074/15 hrsz-

u ingatlanokat értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlanok vételárát 100 Ft/m
2
 összegben határozza meg. 

Az ingatlanok vevőjéül Hantos Gyuláné 8300 Tapolca, Sümegi 

út 14. és Hantos Előd 8263 Badacsonytördemic Zöldfa u. 9. 

szám alatti lakosokat jelöli ki. 

Megbízza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse 

meg. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Mihályiné Jung Szilvia kéréssel fordult a képviselő-

testülethez. Egyéni vállalkozását megszűntette, gazdasági társaságot alapított férjével. Kéri, 

hogy a bérleti szerződését módosítsuk, a szerződést a Michael & Jung Vendéglátóipari Kft-vel 

kösse meg a testület. 

Javaslom, hogy Mihályiné Jung Szilvia kérelméhez a képviselő-testület járuljon hozzá, a 

bérleti szerződést Michael & Jung Vendéglátóipari Kft-vel kösse meg a testület, a bérleti 

szerződés egyéb pontjai változatlan hagyásával. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

27/2012.(III. 22.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Mihályiné Jung Szilvia bérlő kérelmében 

foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat tulajdonában lévő 

strandi „fagylaltozó” megnevezésű egység – a 2011. április 28-

án kelt bérleti szerződés 17. pontjának figyelembevételével - 

bérleti szerződésének módosításához hozzájárul. Az egység 

bérlője Michael & Jung Vendéglátóipari Kft (1024 Budapest, 
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Petrezselyem u. 10. A/C fszt. 2.) az eredeti szerződésben foglalt 

feltételekkel. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti 

szerződésmódosítást írja alá. 

Határidő. 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy az általános iskola igazgatója 

megkeresett azzal, hogy módosítsuk az iskola Alapító Okiratát és a Pedagógiai Programot. 

Kéri, bővítsük a „Sajátos nevelési igényű” gyermekek ellátásával. Utána néztünk, jeleztük az 

iskolaigazgatónak arra sajnos már nincs idő, hogy szeptembertől ez elindulhasson. Egy ilyen 

módosításnál sok az egyeztetési előírás, különböző tanulmányokat kell készíteni, amit 

májusig már nem tudunk elkészíttetni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Mit jelent, ha megváltoztatásra kerül? 

 

Balassa Balázs polgármester: Több támogatást. Jelenleg is vannak olyan gyerekek, akik után 

többletbevételt lehetett volna lehívni, fogalmazzunk úgy, problémás gyerekek, igényelnék a 

sajátos nevelést. Mivel ez az Alapító Okiratban nem szerepel, mint alaptevékenység, ezért 

erre plusz pénzeket nem lehet lehívni. 

Jelzem képviselő társaim felé, hogy a következő testületi ülés időpontja április 5, ahol több 

napirendi pontot fogunk tárgyalni. 

 

 

 

Több tárgy nem lévén az ülést 18.10 órakor bezárom. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 


