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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. április 05-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Baráth Sándor képviselő 

  

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 Póka Ibolya könyvtáros 

 

 

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

képviselő közül 3 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem az ülés javasolt napirendjét.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

 1./ Tájékoztató a Könyvtár működéséről 

 

2./ Tájékoztató a település idegenforgalmi szezonra történő felkészítéséről 

 

3./ Vegyes ügyek 

 

  

 

1./ Tájékoztató a Könyvtár működéséről 

 

Balassa Balázs polgármester: Könyvtár működéséről szóló írásos előterjesztést valamint a 

könyvtárhasználati szabályzat tervezetét képviselő társaim előzetesen kézhez kapták. 

Felkérem Póka Ibolya könyvtárost, hogy esetleges kiegészítését tegye meg. 

 

Póka Ibolya: Tájékoztatom a testületet, hogy a tapolcai könyvtár munkatársai elkezdték a 

gépesítést, ami várhatóan a jövő héten is tart. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt évhez képest a könyvtár működése átalakult, a 

könyvtáros elvégezte az IKSZT működtetéséhez szükséges tanfolyamot, az előírásoknak 

megfelelő képesítést megszerezte. Folyamatosan készülnek a beszámolók, tervek, úgy ítélem 

meg, hogy jó úton és ütemben haladunk, hogy az IKSZT előírásainak megfeleljünk. 

 

Balassa Sándor képviselő: A beszámoló tartalmazza, hogy 102 fő volt a regisztrált 

felhasználó 2011 évben. Összevetve a heti 30 órás nyitva tartással ez arányban van-e? Kell-e 

ennyi nyitva tartás 102 főnek? 

 

Póka Ibolya: Az IKSZT működési szabályzata tartalmazza, hogy kell nyitva tartani, annak 

megfelelő a nyitva tartás. 

 

Káli Magdolna képviselő. Internetes ügyintézéssel kapcsolatban is fordulnak hozzád? 

 

Póka Ibolya: Igen és lesz a lakosságnak is képzés. Erkölcsi bizonyítvány, bankolás, 

közigazgatás, e-szolgáltatások. Az IKSZT szabályzatában is benne van, mely szolgáltatásokat, 

milyen sűrűséggel kell lebonyolítani. Ezeket be is kell tartani, mert bármikor ellenőrizhetik, és 

mindent le kell dokumentálni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Voltak filmvetítések, előadások, melyen a létszám változó 

volt. Az emberek lassan meg fogják szokni, hogy újra van lehetőség az összejövetelekre. 

Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban több észrevétel nincs, javaslom, hogy a 

könyvtár működéséről szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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28/2012.(IV. 05.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a könyvtár működéséről szóló beszámolót, 

elfogadta. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az előterjesztéshez csatolt könyvtárhasználati 

szabályzatot a Képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

29/2012.(IV. 05.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a szigligeti könyvtári szolgáltató hely 

könyvtárhasználati szabályzatát elfogadta. 

 

2./ Tájékoztató a település idegenforgalmi szezonra történő felkészítéséről 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet a szezon előtti fontosabb feladatok 

elvégzéséről. A strandon a lehullott ágakat, gallyakat összeszedtük, a parkoló felől a kerítést 

szeretnénk a szezonra elkészíteni. A strand területére ültettünk 7 db fát az elöregedettek 

pótlására. Beszéltünk a strandi áramellátásról, az áramvételezés megoldásáról, ez folyamatban 

van. A kerékpárúton az ősz óta folyamatosan dolgozunk, jelenleg a közútkezelővel lemarattuk 

a felgyűrődéseket, a kátyúkat kiöntöttük, egyik leszakadt hidat betonnal kijavítottuk. Az 

információs táblák, térképek kihelyezésre kerültek, a régi 71-es út mellett a területet 

kitisztítottuk. A faluba vezető út mellett kiszélesítettük az útpadkát, az alkotóház melletti 

kerítés védelme érdekében elkészítettük a szegélyt, a Petőfi utcai feljárót kiszélesítettük, ezzel 

nagymértékben csökkentettük a balesetveszélyt. A vár parkolóban kialakítottuk a parkolási 

rendet, a várban elkészült a jegyszedő pénztár és a kapu. Új ágyút helyeztünk el a felsővárba, 

faszerkezeteket cseréltünk, a festési munkákat elkészítettük, új sátrat helyeztünk el, a játszótér 

javítási munkáit garanciában megcsináltattuk. A Tervtanács támogatta a tömlöc-torony 

terveit, amint az engedélyt megkapjuk annak fogunk neki állni. Kibővült a várgaléria 

kiállítással. A településen kicseréltük a térképeket. Következő nagyobb feladat a virágosítás 

lesz. 

 

Káli Magdolna képviselő: Kérdezték a Kamonkő tanösvényen van-e túravezető és ki van-e 

tisztítva. 

 

Balassa Balázs polgármester: Túravezető nincs, a télen kitisztítottuk a tanösvényt. Évente 3-

4 szer lekaszáljuk, ahogy az elmúlt években is. A közútkezelővel közös pályázaton elnyert 

támogatással kapcsolatban tájékoztatom a testületet, ma megtörtént a Ciframajori 

közlekedésbiztonsági eszközök elhelyezése céljából a munkaterület átadás. Remélhetőleg az 

eszközök elhelyezése után csökken a balesetveszély. 

Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kérdés, javaslom, hogy a település 

idegenforgalmi szezonra történő felkészítéséről szóló tájékoztatót a képviselő-testület fogadja 

el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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30/2012.(IV. 05.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a település idegenforgalmi szezonra történő 

felkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

Vegyes ügyek 

 

Békés Éva Mária strandi közterület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Békés Éva Mária közterület kérelmet nyújtott be testfestés 

tevékenység folytatására, színes és csillámpor testfestést szeretne folytatni az idei évben is a 

strand területén. 2 m
2
 nagyságú területet bérelt az elmúlt évben. (Ismerteti a kérelmet.) 

Javaslom, hogy Békés Éva Mária kérelmére a strand területén június 30-tól augusztus 20-ig 2 

m
2
 területet adjon bérbe a képviselő-testület. A bérleti díjat 105 e Ft-ban javaslom 

megállapítani. 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

31/2012.(IV. 05.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület Békés Éva Mária részére a szigligeti 

strandon 2012. június 30-tól augusztus 20-ig terjedő időszakra 2 

m
2
 nagyságú területet biztosít testfestés – színes és csillámpor – 

tevékenységre. A bérleti díj összegét 105.000 Ft-ban állapítja 

meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa, a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Tápi Ákos strandi közterület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Tápi Ákos faszénen grillezett kukorica árusítás céljából 2 m
2
 

nagyságú területet szeretne bérbe venni. (Ismerteti a kérelmet.)  

 

Káli Magdolna képviselő: Nagyobb szállodák kerthelyiségeiben lehet látni hasonló grillezési 

módot. 

 

Balassa Balázs polgármester: Két gondom van vele, nem szoktunk konkurenciát bevinni, ha 

már van ilyen szolgáltatás, a másik, nem tudom milyen szaghatással, füsttel jár, hogyan 

viszonyulnának hozzá a vendégek. 

 

Balassa Sándor képviselő: Magam részéről nem támogatom, nem ebbe a miliőbe való. 
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Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy grillezett kukorica árusítására a képviselő-

testület területet ne biztosítson. Aki, ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

32/2012.(IV. 05.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Tápi Ákos kérelmét elutasítja, grillezett 

kukorica árusítására terület nem biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Info 2012’ kiadványban történő megjelenés 

 

Balassa Balázs polgármester: Mátrix Stúdió megkereste az önkormányzatot, hogy kívánunk-

e megjelenni az Info 2012’ kiadvány sorozatban. Egy oldal megjelenés évi 60 e Ft. 

 

Káli Magdolna képviselő: Hol jelenik meg? 

 

Balassa Balázs polgármester: Tourinform irodákban, információs pontokon, 

önkormányzatoknál és postaládákba dobják be. Három alkalommal jelenik meg, június elején 

az első kiadvány és a nyár folyamán még kétszer, összesen 12 e példányban. 

 

Balassa Sándor képviselő: Döntő többségben szolgáltatók vannak a kiadványban és nem 

önkormányzatok. Nem javasolom a kiadványban történő megjelenést. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat a kiadványban ne 

jelenjen meg, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

33/2012.(IV. 05.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az Info 2012 kiadvány sorozatban történő 

megjelenés lehetőségével nem kíván élni, a sorozatban nem 

kíván megjelenni. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Mátrix Stúdiót tájékoztassa. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat a Szigligeti Alkotóházból vásárolt étellel 

biztosítja a községben a közétkeztetést. Az Alkotóház üzemeltetőjének személyében változás 

történt, ezért a szerződést módosítani szükséges. Javaslom, hogy az önkormányzat továbbra is 
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a Szigligeti Alkotóházból vásárolt étellel biztosítsa a közétkeztetést. Bízzák meg a 

közétkeztetési feladatokat ellátó intézmény (Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos 

Óvoda) vezetőjét, hogy az alkotóház új üzemeltetőjével kösse meg az ételvásárlási szerződést. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

34/2012.(IV. 05.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Szigligeti Alkotóházból vásárolt étellel 

biztosítja a községben a közétkeztetést. Megbízza a 

közétkeztetési feladatokat ellátó intézmény (Szigligeti Közös 

Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda) vezetőjét, hogy az 

alkotóház új üzemeltetőjével kösse meg az ételvásárlási 

szerződést. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: A Süllő fesztivál költségeit kigyűjtöttem. Szemétszállításra 

117.500 Ft, vízre 10 e Ft, villanyra 14 e Ft, személyzet 43 e Ft-ot költött az önkormányzat. Az 

összes költség hozzávetőlegesen 185 e Ft. Az összegeket az idei évi díjakkal kalkuláltam. Az 

lenne a javaslatom, hogy az egyesület ne fizessen bérleti díjat, viszont az önkormányzat külön 

támogatást ne biztosítson a költségekhez. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem értek egyet a javaslattal. A költségek megtérítését és 500 e 

Ft bérleti díjat javaslok, azzal a kiegészítéssel, ha az időjárás nem jó, akkor a bérleti díj 

mérlegelés tárgyát képezi. 

 

Káli Magdolna képviselő: A szavazásnál tartózkodni fogok, de ez a bérleti díj szerintem 

nagyon sok. 

 

Balassa Sándor képviselő: Amit a megbeszélésen elmondott az egyesület, „öregbítik” 

Szigliget hírnevét, ez nem kellő indok. Tudjuk, hogy ez a vállalkozás egy nyereség érdekelt 

vállalkozás, igaz, nem elsősorban az egyesületnek, hanem a vállalkozóknak, akik ott 

megjelennek. Sokkal nagyobb tételek vannak annál, hogy az önkormányzat azt mondja, 

ingyen, bérmentve átadja a tulajdonában lévő strandot.  

 

Káli Magdolna képviselő: Az egyesület nem nézhet be a vállalkozó pénztárgépébe, mi nem 

adóhatóság vagyunk. 

 

Balassa Sándor képviselő: Elmondtam a megbeszélésen is, öten vagyunk, mindenki saját 

belátása szerint dönt. Én a javaslatomtól eltérni nem tudok. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szavazásra fogom bocsátani javaslatomat. Javaslom, hogy a 

Turisztikai Egyesület által szervezett süllő fesztivál költségei ismeretében az egyesület ne 

fizessen bérleti díjat, az önkormányzat, pedig az egyesület részére támogatást ne biztosítson.  

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők 1 igen szavazattal, 

1 nem szavazattal és 1 tartózkodással szavaztak. A javaslat elfogadásához a jelenlévő 
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képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges. Ez jelen esetben nincs meg, a 

Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította. 

 

35/2012.(IV. 05.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t  

 

A képviselő-testület a polgármester javaslatát - a Turisztikai 

Egyesület által szervezett süllő fesztivál költségei ismeretében 

az egyesület bérleti díjat nem fizet, az önkormányzat az 

egyesület részére támogatást nem biztosít -  elutasította.  

 

 

Balassa Balázs polgármester: Kiss András elkészíttette a Ciframajori buszmegálló és 

háromszög bérletére vonatkozó ajánlatát. (Ismerteti az ajánlatot, a dokumentációt átadja a 

képviselőknek megismerésre.) 

 

Balassa Sándor képviselő: A bemutatott anyaghoz javasolnám, a buszmegálló oldalsó 

részének zárttá tételét. Előző ülésen szóba került a mobil WC, az ajánlatban nem szerepel. 

 

Kiss András: Természetesen megoldható a buszmegálló oldalsó részének kialakítása is, 

ahogy a testület szeretné. Arra felhívom a figyelmet, hogy az egyes tételeknél határidőt 

jeleztem, van, ahol 2013. szezon kezdete. Remélem, ezt a testület el tudja így fogadni. A 

mobil WC-t átvállalnám, X összegű díjat szednék a használatért, ami fedezné a költségeket. 

Szeretnék egy kiszolgáló helyiséget 2x3 m-est, amit az önkormányzat engedélyezne, valamint 

a terület hátsó részében egy állatsimogatót kialakítani. 

 

Balassa Balázs polgármester: Erről már beszéltünk, de a népegészségügyi intézet 

hozzájárulását ehhez be kell szerezni. Az önkormányzattal területhasználati szerződést kell 

kötni. 

 

Balassa Sándor képviselő. Vízvételi csatlakozást nem lenne célszerű kialakítani? 

 

Balassa Balázs polgármester: Utána kell kérdezni, a nyomóvezeték ott megy el. Az 

ajánlattal kapcsolatban kérem képviselő társaim véleményét. 

 

Balassa Sándor képviselő. 2.020 e Ft költséget 5 év alatt lakja le, a bérleti időtartam után a 

beépített dolgok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 

 

Kiss András: Igen. 

 

Balassa Balázs polgármester: Lebontva évi 400 e Ft bérleti díj fejébe készül el egy 

buszmegálló, játszótér, padok, asztallal, szemetesek, biciklitároló, Szigligeti tábla és a terület 

karbantartása. Amennyiben nincs több észrevétel, javaslom, hogy Silver Kiss Kft részére a 

04/2 hrsz-u területet 5 évre adja bérbe a képviselő-testület. A felajánlott fejlesztések 5 év 

bérleti idő után az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A munkák befejezési határideje 2013. 

április 30. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

36/2012.(IV. 05.) Kt. sz. 
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H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület 04/2 hrsz-u területet 2012. április 15-től 5 évre bérbe adja 

Silver Kiss Kft 7557 Somogytarnóca, Károlyi Mihály u. 12. szám alatti kft 

részére. 

A bérleti díj 5 évre 2.020.000 Ft, melyért vállalkozó az alábbi fejlesztéseket 

végzi el: 

1 db buszmegálló fából és kőből, megtervezve, alapozva, kivitelezve 

1 db játszótér fából (minősített elemekkel) 

8 db talajhoz rögzített hatos pad és 4 db asztal akác rönkből 

2 db fém és fából készített talajhoz rögzített szemetes tároló 

1 db Szigliget tábla talajhoz rögzítve, mely tartalmazza Szigliget címerét, 

megnevezését feketedió és kőris fából 

Talajhoz rögzített biciklitároló fémből 

A terület karbantartása, mely tartalmazza a terület fűnyírását, a szemét 

összegyűjtését és elszállítását. 

A bérleti idő lejártát követően a bérlő által a területen elhelyezett építmény, 

játszótéri elemek, kerti bútorok az önkormányzat tulajdonába kerülnek.  

A felajánlott fejlesztések végső határideje: 2013. április 30. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse 

meg. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Védőnő megkereste az önkormányzatot, hogy az idei évben 

ismét megszervezésre kerül a gyerekek lisztérzékenység kiszűrésére szolgáló vizsgálata. A 

lisztérzékenység kialakulásával kapcsolatos vizsgálatok alapján kimutatható, hogy a betegség 

korai gyermekkorban kezdődik, ezért fontos, hogy mihamarabb kiszűrjék az ilyen 

betegségben szenvedő gyermekeket. Az elmúlt évben az önkormányzat támogatást biztosított 

a szűrővizsgálatot igénybevevők részére. Javaslom, hogy gyermekenként 1000 Ft támogatást 

biztosítsunk az idei évben is. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

36/2012.(IV. 05.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a gyermekek részére szervezett 

lisztérzékenység korai kiszűrésére vonatkozó szűrővizsgálat 

költségéhez gyermekenként 1000 Ft-ot biztosít az általános 

tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Kaptunk egy megkeresést „Élet a Káli-régióban” címmel 

szeretnének egy 30 x 30 cm-es méretű 480 oldalas albumot megjelentetni, mely az egész 
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Tapolca medencét mutatná be. A kiadványban Szigliget is helyet kap, ehhez támogatást 

kérnének az önkormányzattól. Engem az zavar benne, hogy „Nagy Káli Könyv”-nek hívják, a 

címe alapján mindenkinek a Káli-medence jut az eszébe. 

 

Káli Magdolna képviselő. Mennyibe fog kerülni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Arról nem kaptunk információt, de a mérete alapján több ezer 

forint lehet. Javaslom, hogy „Élet a Káli-régióban” című album megjelenéséhez az 

önkormányzat anyagi támogatást ne biztosítson. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

37/2012.(IV. 05.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az „Élet a Káli-régióban” című album 

megjelenéséhez anyagi támogatást nem biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy az album szerzőit a képviselő-

testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.15 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 


