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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

   

Távolmaradását bejelentette: 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 Kertész Mártonné vezető főtanácsos 

 

Lakosságrészéről: 1 fő  

 

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

képviselő közül 4 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./ A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet- 

     tervezet megtárgyalása 

 

2./ Az állattartásról szóló 9/2004.(VI. 15.) önkormányzati rendelet  

     felülvizsgálata 

 

3./ KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú „Balaton várának fejlesztése a történelmi  

épített örökség turisztikai potenciájának erősítése érdekében” című pályázat  

benyújtása 

 

4./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet-tervezet 

megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 

szóló rendelet-tervezetet képviselő társaim kézhez kapták. Felkérem Kertész Mártonné vezető 

tanácsost, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a lényeges változásokról. 

 

Kertész Mártonné vezető-főtanácsos szociális ügyintéző: Az elmúlt ülésen a képviselő-

testület a rendelet-tervezetet megismerte. A képviselő-testület eddig két rendeletben 

szabályozta a szociálisan rászorulók helyi támogatását. A magasabb szintű jogszabályok 

változása miatt a rendeletek felülvizsgálata során úgy ítéltük meg, hogy célszerű egy 

rendeletben szabályozni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényekben kapott felhatalmazás 

alapján a helyi szabályokat.  

A szabályozás kiegészült a rendszeres szociális segélyezettek együttműködési 

kötelezettségének a szabályozásával, új elemként bekerült az átmeneti segélyezésnél az 

Erzsébet-utalvány. A rendelet-tervezetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál is 

beépül, hogy a különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén sem haladhatja a 

meg a támogatás az öregségi nyugdíjminimum összegét, jelenleg 28.500 Ft. A tervezetben 

szabályozásra kerül a temetési és újszülötti támogatás kifizetésénél egy intervallum. Az 

anyakönyvezést követő 30 napon belül fizethető ki a támogatás.  

Az előző ülésen szóba került az első lakáshoz jutók támogatása, mint visszatérítendő és vissza 

nem térítendő támogatás. A 17. § (5) bekezdése tartalmazza, hogy az önkormányzat igényt 

tart a visszatérítendő támogatás visszafizetésére, viszont nem tartalmaz a rendelet az igény 

érvényesítésének módját. Ezért javasoljuk beépíteni, hogy, a „kölcsönszerződés ideje alatt az 

ingatlanértékesítése esetén a kölcsöntartozást egyösszegben kell az eladónak az 

önkormányzata részére visszafizetni”. A tervezetbe beépülne még az a mondat, hogy a 

„törlesztő részletek visszafizetésének elmaradása esetén az önkormányzat kezdeményezi a 

jogosultak jövedelméből történő letiltását, az elmaradt kötelezettségük teljesítését,” hogy ez 

behajtható legyen. 
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Balassa Sándor képviselő: Ebben az esetben továbbra is kamatmentes? 

 

Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Ez egy segély, az önkormányzat a kérelmezőt 

támogathatja ebben a formában, célszerű ebben a formában is kezelni. Ha nem fizeti, 

feltételezhető, hogy azért nem fizeti, mert annyi tartozása van. 

 

Baráth Sándor képviselő. Ha valaki kérelmezi ezt a támogatást, számlával kell igazolnia, 

hogy a lakás felújítására, lakásvásárlására költötte? 

 

Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Számlával nem kellett igazolni, de a (7) és (8) 

bekezdés tartalmazza, hogy a kérelemhez milyen mellékleteket kell csatolni. A mellékletekből 

kitűnik, hogy milyen összegű a vásárlás, felújítás. 

 

Balassa Balázs polgármester. A támogatás nem jár automatikusan, adható. Ha a képviselő-

testület úgy ítéli meg, hogy a támogatás nem indokolt, nem kötelező adni. 

 

Kertész Mártonné vezető-főtanácsos: Egyetlen egy támogatás sem kötelező, ami a rendelet-

tervezetben van, nem jár automatikusan. Mind a körülményektől függ, adható. 

 

Balassa Sándor képviselő: A 100 e Ft-ról beszéljünk, így maradjon-e? Nem szívesen 

emelnék, de nem is tartom ezt az összeget számottevőnek. Az árakat ismerve lehet, hogy ez 

egy gesztus értékű összeg, de nem is kell nekünk ezt automatikusan kiadni.  

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a 17. § rendelkezéseit az elhangzottak 

figyelembe vételével a következők szerint fogadja el a képviselő-testület:  

 
(1) A Képviselő-testület a Szigligeten megvásárolt, építeni, bővíteni és felújítani kívánt lakáshoz vagy 

családi házhoz vissza nem térítendő, és visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújthat.  Képviselő-

testület  

(2) Vissza nem térítendő támogatásban részesíthetők azok a családok, akik megszerzendő első lakásuk 

építéséhez vagy vásárlásához (továbbiakban: első lakás) kívánják azt felhasználni. Vissza nem 

térítendő támogatás egy család részére egy esetben, maximum 100. 000 Ft összegben adható. 

(3) Szigligeten bővíteni vagy felújítani kívánt lakáshoz, vagy családi házhoz, első lakáshoz 

visszatérítendő kamatmentes támogatás igényelhető. A támogatás megállapítása egy család részére egy 

esetben 300. 000 Ft-ig terjedhet.  

(4) A vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az 

önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg. 

(5) Visszatérítendő támogatás megállapítását követően az Önkormányzat a támogatás összegére 

kölcsönszerződést köt a jogosulttal. A visszafizetés biztosítására az ingatlan-nyilvántartásban 

jelzálogjog bejegyzését kezdeményezi az érintett ingatlan tulajdoni lapjára, melyből adódó költségek a 

támogatásban részesítettet terhelik.  A kölcsönszerződés ideje alatt az ingatlan elidegenítése esetén, a 

fennálló kölcsöntartozást egyösszegben kell az eladónak az Önkormányzat részére visszafizetni. Az 

ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő összeggel együtt a támogatást 36 hónap alatt kell 

visszafizetni, havonta egyenlő részletekben, a tárgyhónap 5. napjáig. A visszafizetés kezdete, a 

kölcsönszerződés megkötését követő 7. hónap.   

(6) A törlesztő részletek visszafizetésének elmaradása esetén, az Önkormányzat kezdeményezi a 

jogosultak jövedelméből történő letiltással, az elmaradt kötelezettségük teljesítését.  

(7) A vissza nem térítendő támogatás kezdeményezéséhez be kell nyújtani a lakásvásárlási szerződést, 

illetve a kérelmezők nevére kiállított jogerős építési engedélyt, nyilatkozatukat arról, hogy a 

kérelemben megjelölt megvásárolt, illetve megépíteni kívánt lakás, családi ház az első lakásuk, családi 

házuk.  
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(8) Visszatérítendő támogatás igénylése esetén a (7) bekezdésben megjelölt iratokat kell mellékelni a 

nyilatkozat kivételével, valamint kérelmező és családja jövedelmi körülményeiről az 1. 4 - 1. 5 és 3. 

pontokat nem tartalmazó Kormányrendelet 3. mellékletét, az abban feltüntetett jövedelmekről szóló 

igazolásokkal együtt, és kérelmezők nyilatkozatát arról, hogy hozzájárulnak ingatlanuk jelzálogjoggal 

történő megterheléséhez.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

Javasolom, hogy az elfogadott módosító javaslatokkal a szociális és gyermekvédelmi 

igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

11/2012. (X. 11.) 

r e n d e l e t e t 

 

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 

 

 

2./ Az állattartásról szóló 9/2004. (VI. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

Balassa Balázs polgármester: Az állattartásról szóló tervezetet képviselő társaim megkapták. 

Hosszú távon kezelhetetlenné fog válni mivel bárki, bárhol állatot tarthat és bejelentés alapján 

a jegyzőnek kell majd eldönteni, hogy megfelelően tartják-e az állatot, zavarhatja-e a 

szomszédot stb. Az a javaslat, hogy ne legyen állattartási rendeletünk, mert nincs mit 

szabályozni. A szomszéd állatot tart, a másik szomszéd üdültet. Mindennapos probléma lesz 

az állattartással kapcsolatos bejelentés. 

 

Káli Magdolna képviselő: A szomszéd lehet akár állattenyésztő is. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az állatvédelmi törvényben le van szabályozva milyen 

körülményeket kell biztosítani. Ha a feltételeket nem tartja be, a jegyző meghatározott 

cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok 

védelme érdekében. Amennyiben az állattartás a szomszédos ingatlan tulajdonosát 

birtoklásában zavarja, birtokvédelmet kérhet a jegyzőtől. 

  

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az állattartásról szóló 9/2004.(VI. 15.) 

önkormányzati rendeletet a képviselő-testület helyezze hatályon kívül. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 

 

12/2012. (X.1.) 

r e n d e l e t e t 

 

Az állattartásról szóló 9/2004.(VI.15.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkérdezték tőle feltétlenül szükség van-e a Szeszfőzdénél 

és a Szente megállónál a két buszmegálló felépítményre. Ha átgondoljuk, teljesen felesleges, 
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ahelyett, hogy felújítanánk, inkább szüntessük meg. Az autóbusz nem is ott áll meg, a 

buszvárókban évente 1 – 1 ember, ha beáll. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én azt javasolnám, hogy az építményt szűntessük meg, de, ha 

panasz, bejelentés érkezik, gondoljuk újra, esetleg egy íves beálló elhelyezésében 

gondolkodjunk. 

 

Balassa Balázs polgármester: A szeszfőzdei buszmegállónál élőket megkérdeztem, azt a 

választ kaptam, hogy azt nem használja senki. A Szente megállóval kapcsolatban nem 

csináltam közvélemény-kutatást. Nagyon sokat járok arra, ott én még embert nem láttam, aki 

buszra várt volna. A két építmény megszűntetésére teszek javaslatot, illetve a Csonka-

toronyhoz egy hasonló felépítményre, mint, amilyen a Nádüzemhez készült. 

 

Balassa Sándor képviselő: A Csonka-toronynál a terület szerintem magántulajdonban van, 

utána kell nézni, hova helyezhető el. A Szeszfőzdénél lévő megálló kanyarnál van, oda 1 – 2 

gyűrűt le kellene tenni. 

 

Balassa Balázs polgármester: A tulajdonviszonyokat megnézzük. Javasolom, hogy a 

Szeszfőzdénél és a Szente megállónál lévő buszváró felépítményeket szűntessük meg, a 

Csonka-toronyhoz elhelyezendő buszváróra kérjünk árajánlatot. Aki ezzel egyetért, kérem, 

most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

99/2012.(IX. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Szeszfőzdénél és a Szente megállónál 

lévő buszváró felépítményeket megszűnteti. A Csonka-torony 

megállóhoz – az építési költségek ismeretében – a Nádüzemi 

megállónál épült épülethez hasonló buszváró épületet épít.  

Megbízza polgármestert, hogy a Szeszfőzdénél és a Szente 

megállónál lévő felépítmények elszállításáról gondoskodjon, 

továbbá az új buszváró kialakítására kérjen árajánlatot. 

Határidő: 2012. október 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Előző ülésen beszéltünk a 71-es út melletti fakivágásokról, 

mely elég nagymértékben érint bennünket. Hegymagas község polgármestere sokat 

foglalkozik ezzel a kérdéssel, főleg azt sérelmezi, hogy az ő véleménye miért nem lett 

kikérve. Jelezték felé, hogy az általa képviselt önkormányzat közigazgatási területét nem 

érinti, ezért nem is tájékoztatták. A média engem is megkeresett, azt nyilatkoztam, hogy mi a 

legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a pótlás megtörténjen, legalább olyan minőség legyen, mint 

a Soponyai úton. Nyilatkoztam, mi bízunk a szakemberek hozzáértésében, de nem bánnánk, 

ha két, három évre elosztva eltolnák a fakivágást, mert akkor nem egyszerre lenne kopár az út 

környezete. Ezzel párhuzamosan felmerült, hogy a Tapolca pataktól a Világos gátig az út jobb 

oldalán vissza lehetne állítani a nyárfasort. Ehhez a nemzeti park biztosítaná a területet. 

Jeleztem, a képviselő-testület ebben biztos oly mértékben partner, hogy a lakosságot 

megszólítaná, bevonná a fák elültetésébe, de ragaszkodnánk ahhoz, hogy nyárfák kerüljenek 
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elültetésre.  Szeretném, ha a most kivágásra kerülő fák, és az összes korábban kivágott fa 

helyett megtörténne a pótlás. Ha annyit érünk el, hogy a Tapolca pataktól a Világos gátig egy 

új nyárfasor alakul ki, az már pozitívum lenne. 

 

 

3./ KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített 

örökség turisztikai potenciájának erősítése érdekében” című pályázat benyújtása 

 

Balassa Balázs polgármester: Több alkalommal beszéltünk a pályázatról, melynek eljött a 

beadási határideje. A projekt összköltsége 301.920.133 Ft, melyhez önerőt nem kell 

biztosítani. Ha sikeres lesz a pályázatunk plusz bevételt fog generálni, és legalább 8 

munkahelyet tudunk teremteni. Javasolom, hogy az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett 

KDOP-2.1.1/D-12 azonosító számú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című 

pályázatra „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciájának 

erősítése érdekében” tárgyú pályázatra nyújtsunk be pályázatot. A projekt költsége 

301.920.133 Ft. Aki ezzel egyetért, kérem,most szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

100/2012.(IX. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett KDOP-

2.1.1/D-12 azonosító számú „Turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások fejlesztése” című pályázatra „Balaton várának 

fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciájának 

erősítése érdekében” tárgyú projekttel. 

A projekt költsége:   301.920.133 Ft 

A projekthez igényelt támogatás: 301.920.133 Ft 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be. 

Határidő: 2012. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.45 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 


