
Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. április 25-én 19.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23. 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

  

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 Frick Beatrix könyvvizsgáló 

 Páros Gyuláné költségvetési előadó 

 

 

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 az ülés javasolt napirendjét. A napirendi pontokat 

javaslom kiegészíteni „az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről” szóló 10/2011.(XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosításával. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

 1./ 2011. évi költségvetés módosítása 

 

2./ 2011. évi költségvetés végrehajtása (zárszámadás) 

 

3./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az  

azokért fizetendő díjak mértékéről” szóló 10/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet  

módosítása 

 

4./ Vegyes ügyek 

 

 

 

1./ 2011. évi költségvetés módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó 

előterjesztést képviselő társaim megkapták. A módosításra a testület határozatai alapján, 

illetve az állami támogatások módosulása miatt került sor. Kérem, hogy kérdéseiteket 

tegyétek meg. Kérdés, hozzászólás nem lévén, javaslom, hogy az önkormányzat 2011. évi 

költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

5/2012.(V. 07.) 

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2011.(IX.05.) 

rendelettel módosított 2/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

2./ 2011. évi költségvetés végrehajtása (zárszámadás) 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2011 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó 

beszámolót, rendelet-tervezetet képviselő társaim kézhez kapták. Az anyagban azt látjátok, 

hogy 2011. december 31-én 25.504 e Ft tartalékunk van. Én ide sorolnám azt a pályázati 

pénzt, aminek a kifizetése később történt meg, mivel a beruházás után a bekerülési költséget 

mi már kifizettük. Ha a valós számokat nézzük a tartalékunk 50 millió. Kérem képviselő 
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társaim véleményét, kérdését az anyaggal kapcsolatban. Amíg a kérdések megfogalmazódnak, 

megadnám könyvvizsgálónknak a szót. 

 

Frick Beatrix könyvvizsgáló: Köszöntöm a képviselő-testületet. Az anyag részletesen 

bemutatja az elmúlt év gazdálkodási eseményeit, a dokumentációt szúrópróbaszerűen 

vizsgáltuk. Mindenképp kiemelném, amit polgármester úr is említett. A vagyon jelentősen 

emelkedett, kiemelt beruházásokat hajtott végre az önkormányzat, melynek egy része 

áthúzódott, 2012. évben zárul le. A pályázati támogatás 2012. évben meg is érkezett. A 

pénzmaradványnál látszik egy jelentős csökkenés a 2010. évhez képest, de a megérkezett 24 

milliós pályázati támogatással visszaáll 55 – 60 millióra az önkormányzat pénzmaradványa, 

ami nagyon szép összeg, főleg, ha megnézzük a környező önkormányzatok anyagi helyzetét. 

Az egész tevékenységnél látszik az az aktivitás, ahogy a strandot, a várat működtetik, és egyre 

nagyobb bevételt tudnak ezek hasznosításából elérni. Látszik, hogy nagyon sok munka van 

mögötte. Azt szeretném még kiemelni, hogy ennél az évzárásnál nagyon sok törvényi 

módosítás volt, emberfeletti erőt igényelt a dolgozóktól, olyan beszámolókat kellett készíteni 

alábontva, amire eddig nem volt példa. Reméljük a jövőben konfigurálódik ez a rendszer és 

nem fordul elő, mert tervezni, utólag megbontani, adatot szolgáltatni, ez nagyon nagy próba 

volt. Ennek tulajdonítom, hogy egyes vagyonelemek a zárás után pontosítást igényelnek, de 

valóságtartalmukban nincs semmi gond. Tartalmilag megfelelő és elfogadható a rendelet. 

 

Balassa Balázs polgármester: A beszámoló, a költségvetés készítésének idejében eléggé 

kaotikus állapotok voltak, éjszakába nyúlóan ültek a gép előtt a kollégák és vagy tudtak 

dolgozni, vagy nem. Köszönöm a tájékoztatót, úgy gondolom a képviselő-testületnek jól esik, 

ha valamilyen szinten elismerik munkánkat.  

Amennyiben kérdés nincs, javasolom, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolót a képviselő-

testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

48/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési beszámolót 

elfogadta. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 

tervezettel kapcsolatban kéri, hogy esetleges kiegészítéseket tegyék meg. 

 

Lutár Mária körjegyző: A rendelet főösszege bevételi oldalon 408.945 e Ft-ról 408.986 e Ft-

ra, a  kiadási oldalon 334.597 e Ft-ról 370.835 e Ft-ra módosul. 

 

Frick Beatrix könyvvizsgáló: Az eltérést program hiba okozta. Minden önkormányzatnál,  a 

szolgáltatott adatok - egyszerűsített mérleg, pénzmaradvány kimutatás -, maga a rendszer 

rossz volt.  

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet 408.986 e Ft 

bevételi és 370.835 e Ft kiadási főösszeggel a képviselő-testület fogadja el. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

6/2012.(V. 07.) 

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és 

a pénzmaradvány jóváhagyásáról 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm mindazoknak a dolgozóknak a munkáját, akik 

közreműködtek a 2011. év eredményeiben. 

 

 

3./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről” szóló 10/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Felkérem jegyzőnőt, tájékoztassa a testületet a rendelet 

módosításáról. 

 

Lutár Mária körjegyző: A Képviselő-testület 2012. decemberében fogadta el az egyes 

anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 10/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet. A rendelet 2. §-a határozza meg 

az anyakönyvi események helyszínéül szolgáló hivatali helyiségként a körjegyzőség hivatali 

helyiségét valamint a Kisfaludy utcában lévő házasságkötő termet. Javasolom, hogy a 

Képviselő-testület a rendelet e szabályait akként módosítsa, hogy az anyakönyvi események 

helyszínéül szolgáló hivatali helyiségként csak a Körjegyzőség hivatali helyiségét határozza 

meg, a rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontját helyezze hatályon kívül. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy „Az egyes anyakönyvi események 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről” szóló 

előterjesztést a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

7/2012.(V. 07.) 

r e n d e l e t e t  

 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

szóló 10/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Ülés előtt beszéltünk Csepeli Zsolt beadványáról, „Pipitér” 

elnevezésű projektet szeretne megvalósítani. Az együttes ülésen jelenlévő képviselők a 

kérelemhez pozitívan álltak hozzá. Csepeli Zsolt – aki piacot szeretne üzemeltetni a Dózsa 

utcában - kéri a képviselő-testületet, hogy szombati napokon az Alkotóház melletti 

önkormányzati parkolót, a piacot látogató vendégek használhassák. 

 



 5 

Balassa Sándor képviselő: Én maximálisan ellene vagyok, nem támogatom. Gondunk van a 

parkolással, a közlekedéssel. Nagy jól tudjuk, hogy nem tudjuk szabályozni az autók 

parkolását, meg fognak állni az út szűkületnél. Nem támogatom, hogy ott bármiféle 

vendéglátó egység létesüljön. Egymás mellett vendéglátó egységek vannak, lakóövezet stb.  

 

Káli Magdolna képviselő: Nekem szimpatikus a piac és az, hogy nem az önkormányzatnak 

kell kialakítani. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem kell az önkormányzatnak kialakítani. Mindenhol piacnyitási 

mánia van, a végén rájövünk, olyan terméket árulnak, aminek semmi köze nincs a 

kistermelőhöz. Nem gondolom, hogy abba a zárt, zsúfolt részbe be kell egy olyan egységet 

vinni, ami valószínű, hogy vonzza a tömeget. Ezzel a kérelemmel én most találkoztam 

először, senkivel nem beszéltem róla, de én ellene vagyok, a lakóövezet, környezet miatt. 

Elég ott az Aranypatkó vendéglő. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Végighallgatva Sanyi érveit, van benne igazság. 

 

Balassa Sándor képviselő: A Dózsa utcába bemennek, egymásnak mennek… 

 

Balassa Balázs polgármester: A Dózsa utca a piac nyitva tartása alatt le lenne zárva, ez 

technikai kérdés. 

 

Balassa Sándor képviselő: Egy vállalkozó miatt zárod le a forgalmat, mit csinálsz a 

lakókkal? 

 

Balassa Balázs polgármester: Technikailag meg lehet oldani, egy fél napról beszélünk. 

 

Szabó Tibor alpolgármester:A következő ülésre nem lehetne eltolni, átolvasnám az anyagot. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha tudunk dönteni, nem tesszük át. Az anyagból sem tudsz 

mást kiolvasni, nem leszel tájékozottabb. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Azt hiányolom, hogy az ott lakók véleményét nem ismerjük. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amikor a rendezési tervet elfogadtuk, lehetőséget 

biztosítottunk a projektben szereplő dolgokra. 

 

Baráth Sándor képviselő: A parkolásban igaza van Sanyinak, de ennél katasztrofálisabb már 

nem lesz, mint most. Jöjjenek a rendőrök és büntessenek. 

 

Káli Magdolna képviselő: Sanyinak lehet, hogy igaza van a parkolással kapcsolatban, de én 

a piacot látom nagyon jó dolognak, arra igény van. 

 

Balassa Balázs polgármester: Elmondom, hogy tisztán lássatok. Az elfogadott rendezési terv 

szerint itt Csepeli Zsolt megcsinálhatja, te, mi nem mondhatjuk, hogy ezt itt nem csinálhatja 

meg, ha az engedélyeknek megfelelő. A kérdés a következő, a képviselő-testület piaci napon 

biztosítja-e a parkolási lehetőséget. A többit a saját területén meg tudja oldani. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Tőlem mehet, de heti egy alkalom és ezt kísérjük figyelemmel. 
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Balassa Balázs polgármester: Szavazásra bocsátom. Aki egyetért azzal, hogy szombatonként 

a piacnapon délelőtti időszakban a parkolás biztosítására az Alkotóház melletti önkormányzati 

parkolót igénybe veheti Csepeli Zsolt, kérem, most szavazzon. 

 

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

 

49/2012.(IV. 25.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Csepeli Zsolt kérelmére hozzájárul, hogy 

szombat délelőtt – piacnapon – az önkormányzat tulajdonában 

lévő Alkotóház melletti parkolót a piacra látogatók igénybe 

vegyék. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

Csepeli Zsolt kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő. 2012. május 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Domonkos Zoltán kürtőskalács árusítási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Domonkos Zoltán kéri a képviselő-testületet, hogy részére a 

strandon kürtöskalács árusítására területet biztosítsunk. (Ismerteti a kérelmet.) 

Korábbi években Gelencsér Tamás árusított kürtőskalácsot, de már két éve nem jelentkezett, 

nem árusított. A szolgáltatás jelenleg a strandon nincs, a 2010. évben készült bérleti 

szerződést Gelencsér Tamás már nem írta alá, az éves bérleti díj 208 e Ft lett volna. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Villanyról működik a sütő, a bérleti díj tartalmazza az áramot? 

Tudjuk a Süllő fesztiválon problémák voltak az árammal. 

 

Balassa Balázs polgármester: Áram probléma az idei évben már nincs. A szerződésben nem 

szerepel áramdíj. 

 

Balassa Sándor képviselő. Mennyi időre kéri a lehetőséget? 

 

Balassa Balázs polgármester: 1 + 4 évre. Bérleti díjként 210 e Ft-ot javaslok, amennyiben a 

testület támogatja a kérelmet. 

 

Balassa Sándor képviselő:  Kapjon lehetőséget, de rakasson fel almérőt, hogy tudjuk mennyi 

áramfogyasztása van. 

 

Baráth Sándor képviselő: Éves bérlet esetén a Süllő fesztiválon nem tilthatják meg, hogy 

kürtöskalácsot áruljon. 1 + 4 évre kérte, 1 év után kiderül, hogy működik. 

 

Balassa Sándor képviselő: Javasolom, hogy Domonkos Zoltán részére a strandon 6 m
2
 

nagyságú területet biztosítsunk június 1-től szeptember 30-ig. A bérleti jogviszony az idei 

szezon, ezt követően felülvizsgáljuk a 4 éves hosszabbítás lehetőségét. A bérleti díjat 210 e 

Ft-ban javasolom megállapítani. A bérleti jog a Süllő fesztiválra nem vonatkozik. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

50/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Domonkos Zoltán részére a strandon 6 m
2
 

nagyságú területet biztosít 2012. június 1-től szeptember 30-ig, 

ezt követően a 4 éves hosszabbítás lehetőségét felülvizsgálja. 

A bérleti díjat 210 e Ft-ban állapítja meg. A bérleti jog a Süllő 

fesztiválra nem vonatkozik. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő. 2012. május 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balatoni Hajózási Zrt megkeresése 

 

Balassa Balázs polgármester: Balatoni Hajózási Zrt-től kaptunk egy megkeresést, mint 

tulajdonos, illetve önkormányzat, melynek nincs olyan hajója, mely a település nevét viselné. 

(Ismertetem a megkeresést.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Amikor értesültem erről a lehetőségről, jeleztem polgármester 

úrnak, hogy élnünk kellene ezzel a lehetőséggel. Ez a hajó a Balaton legújabb és legnagyobb 

hajója és egy névadó örökre szól. Én azt javaslom, ha a testület pozitívan áll hozzá, hogy a 

névadó ünnepségre Szigligeten kerüljön sor. Azt gondolom, ha a sármelléki repülőtérbe 

invesztáltunk reklámozás céljára, akkor ezt is át kell gondolnunk. Ez örökéletű, méltó 

névhordozó lenne és reklámozás céljára is jó, mert 4 vagy 5 évig a település értékeit egy szép 

képpel reklámozni tudnánk. Ha a keleti medencében egy ilyen képet lát a vendég, az nem 

hagyja ki, hogy el ne jöjjön a településre.  

 

Balassa Balázs polgármester: Az avatás mindenképp Siófokon lenne, ott lenne a 

vízrebocsátás, de azt el tudom képzelni, hogy eljönne ide, a névadó ünnepség itt történne meg, 

amennyiben a képviselő-testület a támogatás mellett dönt.  

 

Káli Magdolna képviselő: Nagy reklámértékű lenne a településnek. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Jónak tartom az ötletet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tartalék terhére 3 millió forint 

támogatás nyújtsunk a Balatoni Hajózási Zrt által vásárolt hajó újjáépítése céljából, azzal a 

feltétellel, hogy a hajó Szigliget nevét fogja viselni, a névadó ünnepségre Szigligeten kerül sor 

és a hajó a települést képanyaggal népszerűsíti. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

51/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az általános tartalék terhére 3 millió forintot 

biztosít a Balatoni Hajózási Zrt által vásárolt hajó újjáépítése 
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céljából, azzal a feltétellel, hogy a hajó Szigliget nevet viseli, a 

névadó ünnepségre Szigligeten kerül sor és a települést 

képanyaggal népszerűsíti. 

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: 2010. évben a Szirtisas Kft vételi ajánlatot tett a Rózsahegyi 

úton lévő 678/2 hrsz-u önkormányzati ingatlanra. A képviselő-testület értékbecslés alapján 

meghatározott egy összeget 11 e Ft-os árat. Akkor a kft azt nyilatkozta, hogy ilyen összegért 

nem kérik. Most ezért az árért vételi szándékukat jelezték. Kérdésem a képviselő-testület felé, 

kívánjuk-e értékesíteni, mert akkor értékbecslést kell kérnünk. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Fel kell újra értékeltetnünk, a korábbi nem jó? 

 

Balassa Balázs polgármester: Az 2010-es értékbecslés, újat kell kérni, ha értékesítésre 

kijelöljük. Javaslom, hogy a 678/2 hrsz-u ingatlant értékesítésre a képviselő-testület jelölje ki, 

az ingatlan értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kérjenek fel. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

52/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 678/2 hrsz-u önkormányzati ingatlant 

értékesítésre kijelöli. Az ingatlan forgalmi értékének 

meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kér fel. 

Megbízza a polgármestert, hogy az értékbecslést rendelje meg. 

Határidő: 2012. május 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a következő ülésen 

el tudjuk fogadni a rendezési tervmódosítás azon szakaszát, mely a törvényi előírásoknak 

megfelel. A felülvizsgálat során voltak olyan módosítások melyet nem fogadtak el, új 

egyeztetést kért a Nemzeti Park és a Balatoni Főépítész. Ezzel párhuzamosan át kellene 

gondolnunk azokat az igényeket, melyek beérkeztek. A felülvizsgálatra kaptunk egy 

árajánlatot. Emlékeztetem a testületet, hogy a Petőfi utcai kérelemnél ígéretet tett a testület, 

hogy elindítja a módosítást, ott kérelmező jelezte, hogy a költségekhez hozzájárul. 

Tájékoztatom a testületet a beérkezett kérelmekről. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

A módosításnak jelentős költsége van, 750 e Ft + Áfa árajánlatot kaptunk. Az lenne a 

javaslatom, amennyiben az ismertetett kérelmeket, változási javaslatokat a képviselő-testület 

nem tartja a település érdekével ellentétesnek, akkor úgy indítsuk el a rendezési terv 

módosítást, hogy a módosítást kezdeményezők a költségekhez valamilyen fokon 

hozzájárulnak. Úgy gondolom az Óvár kivételével, magánérdek fűződik a kérelmekhez. 

Összességében a település érdekeit nem sérti, de magánérdek. Ha ezzel egyetért a képviselő-
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testület a kérelmezőket tájékoztatom a költségekről és ha meg lesz a forrás, újra testület elé 

hozom. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

53/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a rendezési terv módosítására beérkezett 

kérelmeket megismerve megállapítja, hogy a kérelmek a 

település érdekeit nem sértik.  

Megbízza a polgármestert, amennyiben a kérelmezők vállalják a 

költségeket, a rendezési tervmódosításra vonatkozó javaslatot 

terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 

 

 

 

 


