
 

 

Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. július 25-én 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 Baráth Sándor képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

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

képviselő közül 4 jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes.  

 

 

A rendkívüli ülést megnyitom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a rendkívüli ülés javasolt napirendi pontját. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

Vegyes ügyek 

 

1./ „Mozdulj Balaton” programsorozat támogatása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az idei évben kilencedik alkalommal megszervezésre kerülő 

„Mozdulj Balaton” szabadidős sportprogram-sorozattal kapcsolatban kaptunk megkeresést a 

Balaton Fejlesztési Tanácstól július 16-án. Az állami támogatás idén lehetőséget biztosít arra, 

hogy a résztvevő önkormányzatok sportszereket kapjanak, propagálják a sorozatot. Az eddigi 

programoknak nagyon jó visszhangja volt, a vendégek szerették a különböző 

sportprogramokat. Az elmúlt évben a programlebonyolítónak a megbízási díját az 

önkormányzat fizette ki, az idei évben a megbízási díjat, ami 80 e Ft, támogatásként a Balaton 

Fejlesztési Tanács számlaszámára kellene utalni, ők kötik meg a megbízási szerződést és 

biztosítják a pénzt a többi költségre is. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Évek óta jól működő dologról van szó, javaslom a támogatást. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a „Mozdulj Balaton” sportprogram 

sorozatban a település vegyen részt, a programsorozathoz 80 e Ft támogatást biztosítsunk az 

általános tartalék terhére. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

74/2012.(VII. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a „Mozdulj Balaton” sportprogram-

sorozatban részt vesz, a rendezvényhez 80 e Ft hozzájárulást 

biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a Balaton Fejlesztési Tanácsot a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztassa, a támogatás 

átutalásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2012. július 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

2./ Domonkos Zoltán kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Domonkos Zoltán kéri a képviselő-testület hozzájárulását, 

hogy a kürtőskalács árusítás mellett főtt kukoricát, dobozos sört és üdítőt árusíthasson a 

strandon. Jeleztem kérelmezőnek a képviselő-testület állásfoglalását, mely alapján olyan 

tevékenységeket engednek a strandra, amely a már meglévő szolgáltatásokat nem sérti. 

 



Káli Magdolna képviselő: Belefér tevékenységi körébe az árusítás? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen. A főtt kukoricaárusítással nincs is probléma, mert 

jelenleg ilyen szolgáltatás nincs. Kérdés, engedjük-e a dobozos sör és üdítő árusítást. 

 

Káli Magdolna képviselő: A főtt kukoricát keresik a strandon. Támogatom, hogy kukoricát 

árusíthasson kérelmező. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy Domonkos Zoltán kérelmére a bérleti 

szerződésben módosítsuk a tevékenységi kört, a kürtöskalács mellett a főtt kukoricaárusítást is 

engedélyezett. Dobozos sör és üdítő árusításához a testület ne járuljon hozzá. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

75/2012.(VII.25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Domonkos Zoltán kérelmére hozzájárul, 

hogy a strand területén főtt kukoricát árusítson. Dobozos üdítő 

és sör árusításához nem járul hozzá. 

Megbízza a polgármestert, az 50/2012.(IV.25.) Kt. sz. határozat 

alapján kötött bérleti szerződés módosításáról gondoskodjon. 

Határidő: 2012. augusztus 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

3./ Kolping Család Egyesület támogatási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: A Kolping Család Egyesület kérelemmel fordult a képviselő-

testülethez, a Badacsony-hegyen található Ranolder-kereszt éjszakai megvilágítását szeretnék 

elkészíteni és ehhez kérnek anyagi támogatást. Az a tapasztalat, hogy hivatalosan, - 

engedélyekkel - nem valószínű, hogy megcsinálhatják, nekünk sem engedték sem a vár, sem a 

kápolna megvilágítását. Nem engedélyezett dolgot nem szívesen támogatnék. 

 

Balassa Sándor képviselő: A községben is több olyan feladat van, amit meg kell csináltatni. 

Nem támogatom a kérelmet. 

 

Szabó Tibor képviselő: Egyetértek képviselő társammal. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Kolping Család Egyesület támogatási 

kérelmét a képviselő-testület utasítsa el az önkormányzat anyagi helyzete miatt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

76/2012.(VII. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Kolping Család Egyesület támogatási 

kérelmét pénzügyi forrás hiánya miatt elutasítja. 



Megbízza a polgármestert, hogy az Egyesület elnökét a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2012. augusztus 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

4./ 678/2 hrsz-u ingatlan értékesítése 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselő-testület döntése alapján a 678/2 hrsz-u ingatlant 

értékbecslővel felértékeltettem. Az ingatlanforgalmi szakértő az ingatlan négyzetméter árát 11 

e Ft-ban állapította meg. Az ingatlan területe 598 m
2
, melynek egy részét a rendezési terv 

útszélesítésre jelöl. Az útszélesítésen kívüli területrész megvásárlására kaptuk az ajánlatot. 

Véleményem szerint az ingatlant úgy értékesítsük, hogy a telekosztással kapcsolatos 

költségeket a vevőnek kell vállalni. Azt is tudni kell, hogy jelenleg a területet a kérelmezők 

kaszálják, tartják rendben. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Hány építési telek lesz, ha értékesítjük az ingatlant? 

 

Balassa Balázs polgármester: A jelenleg érvényben lévő rendezési terv szerint kettő, mivel a 

beépítési területnagyságot 1500 m
2
-ben állapítottuk meg. Azóta jött kérelem, hogy állítsuk 

vissza a korábbi teleknagyságot, mert az ő telkük így nem beépíthető. 

 

Balassa Sándor képviselő: Amennyiben építési telekké válik, előírhatjuk, hogy X időn belül 

építsen? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem. 

 

Balassa Sándor képviselő: Amennyiben értékesítünk az ingatlanból és az önkormányzat 

tulajdonában maradó területet nem rendezi, fel kell hívni a figyelmét, hogy parkolás céljára, 

építési anyag tárolására sem használhatja. 

 

Balassa Balázs polgármester: Eddig is ő tartotta rendben. Javasolom, hogy a 678/2 hrsz-u 

ingatlanból az útszélesítéshez szükséges területen kívüli részt 299 m
2
 nagyságú terület 

vevőjéül a Szirtisas Vagyonkezelő Zrt (1026 Budapest, Orsó u. 36. képviseli Dr. Kálmán 

János) jelölje ki a képviselő-testület. 

Az ingatlant az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 11.000 Ft/m
2
 áron értékesítsük.  

Az ingatlan adásvételével és az útszélesítéshez szükséges változási vázrajz elkészítésével, az 

ingatlan-nyilvántartásba törtnő bejegyzéssel kapcsolatos költségek vevőt terhelik. Aki ezzel 

egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

77/2012.(VII.25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 678/2 hrsz-u ingatlanból az 

útszélesítéshez szükséges területen kívül fennmaradó 299 m
2
 

nagyságú terület vevőjéül a Szirtisas Vagyonkezelő Zrt (1026 

Budapest, Orsó u. 36. képviseli Dr. Kálmán János) kijelöli. 



Az ingatlant az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 

11.000 Ft/m
2
 áron értékesíti.  

Az ingatlan adásvételével és az útszélesítéshez szükséges 

változási vázrajz elkészítésével, az ingatlan-nyilvántartásba 

törtnő bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Szirtisas Vagyonkezelő Zrt jogi képviselőjét tájékoztassa. 

Határidő: 2012. augusztus 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

5./ Badacsony Turisztikai CÉH megkeresése 

 

Balassa Balázs polgármester: A turisztikai információs iroda működik, a működési 

költségeket az egyesület finanszírozza. Ahhoz, hogy a pályázati feltételeknek megfeleljenek 

az alkalmazottat az Egyesületnek kell alkalmazni, de erre pénzügyi forrásuk nincs. Azt kérik a 

testülettől, hogy a bérét az önkormányzat finanszírozza az előző évhez hasonlóan. Javasolom, 

hogy a Badacsony Turisztikai CÉH Egyesület részére a pályázati kiírásnak megfelelően 3 

hónapra 1 fő dolgozó bérét és járulékait támogatásként biztosítsuk. Működési kiadásokhoz a 

Képviselő-testület további támogatást nem biztosít. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

78/2012.(VII. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

A képviselő-testület a Badacsony Turisztikai CÉH Egyesület 

részére a pályázati kiírásnak megfelelően 3 hónapra 1 fő 

dolgozó bérét és járulékait támogatásként biztosítja a 2012. évi 

költségvetésben betervezett összeg terhére. 

Működési kiadásokhoz további támogatást nem biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy az egyesület elnökét a testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2012. augusztus 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

6./ Badacsonytördemic rendezési terv módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Badacsonytördemic község képviselő-testülete a község 

rendezési terv módosítását kezdeményezte. Törvényi előírás alapján, mint szomszédos 

önkormányzatot megkeresték, nyilatkozzunk, hogy az egyeztetési folyamatban részt 

kívánunk-e venni. A módosításban szereplő területrészek önkormányzatunkat nem érintik, 

javaslom, hogy Badacsonytördemic község rendezési tervmódosítás véleményezési eljárás 

további szakaszában a település ne vegyen részt. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 



79/2012.(VII. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

Badacsoytördemic Község Önkormányzatának Helyi Építési 

Szabályzat módosításával kapcsolatban észrevételt nem tesz, a 

véleményezési eljárás további szakaszában nem kíván részt 

venni. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

Badacsonytördemic Község Önkormányzatát a határozat kivonat 

megküldésével tájékoztassa. 

Határidő: 2012. augusztus 5. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.35 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs     Lutár Mária 

polgármester       körjegyző 

 

 

 


