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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Javaslat a helyi adórendeletek módosítására 

 

2./ 2013. évi belsőellenőrzési terv elfogadása 

 

3./ Környezetvédelmi Program elfogadása 

 

4./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Javaslat a helyi adórendeletek módosítására 

 

Balassa Balázs polgármester: A helyi adórendeletek felülvizsgálatára vonatkozó 

előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. A javaslatban az adótételek 5 és 10 %-os 

emeléssel kerültek kidolgozása. Konkrétan nem a helyi adókra vonatkozik, de a testület több 

ízben beszélt a szemétszállítási díjról, meddig kívánja az önkormányzat a lakosságról a terhek 

egy részét átvállalni, illetve a jövő évtől átadják-e a számlázást a Remondisnak. Amennyiben 

a testület úgy dönt, átadja a számlázást, a testület biztosíthat ebben az esetben is támogatást. A 

napirend az adórendeletek módosítására vonatkozik, de úgy gondolom, hogy a 

szemétszállítást és a napirendi pontot egyben kell kezelni. Az előterjesztés is tartalmazza, a 

testület az adómértékét 2007. január 1-jén emelte utoljára. Végeztem számításokat, ha a 

szemétszállítási díjat, teljes mértékben áthárítanánk a lakosságra 7600 Ft többletet jelentene, a 

jelenlegi ár szerint az állandó lakosok tekintetében, a nyaralótulajdonosok esetében 3800 Ft 

növekedést jelente. Ha az állandó lakosoknál a kommunális adó is emelésre kerülne, akkor 

összesen 8800 Ft többlet terhet róna a lakosokra. A nyaralótulajdonosok esetében, ha csak a 

szemétszállítást terhelnénk át 3800 Ft, 10 %-os építményadó emeléssel egy 80 m2-es 

nyaralónál szintén 8800 Ft többlet terhet rónánk az ingatlantulajdonosokra. 

 

Balassa Sándor képviselő: Úgy gondolom, nincs annak jogalapja, hogy a lakossági 

szemétszállítás díját az önkormányzat bármilyen formában kiegészítse. A szemétszállítás egy 

olyan szolgáltatás, ami megtörténik, meg kell fizetni. Nem gondolom, hogy az 

önkormányzatnak át kell vállalni a szemétszállítás költségéből, az a véleményem, hogy ezt a 

lakosságra át kell hárítani. 

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban megkérdezném, hogy a befizetők száma változott-e, 

vagy ugyanaz a kör fizet adót, valamint a szobakiadók hány %-a lehet ez a kör? 

 

Lutár Mária körjegyző: A befizetők száma nem igazán változott, de azt is tudni kell, hogy a 

szobakiadók száma csökkent, sokan már nem foglalkoznak vele. 

 

Balassa Balázs polgármester: Igazából, ha nem lennének az üdülők, alkotóház, minimális 

lenne a bevételünk. 
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Balassa Sándor képviselő: Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy vendégcsalogató 

eseményeket, rendezvényeket szervezzen és ebből bevétele csak a szolgáltatóknak és a 

lakosságnak van. Tehetjük Szigligetet szerethetővé, kedvessé, természetesen elmondhatjuk, 

hogy van strandi és várbevételünk, de ennél sokkal többet áldozunk a látogatottságra, mint, 

ami a lakosságtól effektíven visszajön. Az más kérdés, ha ennyire nem érintett a lakosság, 

akkor a szervezett üdültetéssel foglalkozókat sújtsuk-e tovább?  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Képviselő társammal részben értek egyet. Az igaz, hogy a 

szemétszállítás költségeihez történő önkormányzati hozzájárulásnak véget kell szabni, de 

igazságtalannak tartom az egész szemétszállítást. Nagyon sok embert ismerek, aki nem 

minden alkalommal teszi ki a kukát, mert nem keletkezik annyi szemete, de díjat, ugyanannyit 

fizet, mint, aki hetente megtölti. Sok helyen hallani, hogy chip-pel van ellátva a kuka, és 

annyit fizet a tulajdonos, ahányszor elszállítják. Volt arról is szó, hogy lehet választani, akinek 

nincs annyi hulladéka, az kisebb kukát állít be, eleve kevesebb szemétszállítási díjat fizet. 

Jogos, hogy az önkormányzatnak nem kellene a költséget átvállalni, de közelíteni kellene az 

igazságos megközelítés fele is. 

 

Balassa Balázs polgármester: Lehetőség van januártól a 60, 80 literes kukák megrendelésére 

is, de megvizsgálják, milyen életvitelt folytatók kaphatnak kisebbet, mert ennek az lehet az 

eredménye, hogy mindenkinek 60 literes kuka kell, az erdők, a közkukák megtelnek szeméttel 

és az önkormányzatnak háromszor akkora terhet jelent a szállítása. Én is hallottam Győr 

környékén mérik a szemétmennyiséget. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nagyon sok egyedül élő van a településen, nem tudom, hogy 

fizetnek ők, kapnak valamilyen kedvezményt? 

 

Lutár Mária körjegyző: 70 év felettieknek van kedvezmény. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Azt el tudom fogadni, hogy az önkormányzat szálljon ki a 

támogatásból, de próbáljuk másik oldalról is megoldani, hogy igazságos legyen. 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt lehet, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a kisebb 

kukavásárlás lehetőségére, és a későbbiekben, pedig a képviselő-testület kidolgoz egy 

szociális hálót, hogy a rászorulók kapjanak támogatást, bár ez az idei évben is benn van az 

önkormányzat rendeletében. Akinél kevesebb szemét termelődik, az ingatlanban lakott 

lélekszám figyelembevételével, kérelmet nyújthat be az önkormányzathoz. Tudomásom 

szerint egy kérelem érkezett, de ő meg nem volt jogosult.  

 

Balassa Sándor képviselő: Úgy gondolom 20 kiskukánál többről nem nagyon beszélhetünk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a képviselő-testület az adómértékét ne emelje 

meg. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

102/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a helyi adók mértékét nem emeli meg. 
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Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 2013. január 1-től a szemétszállítás 

számlázását ne vállalják át a Remondis Kft-től, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

103/2012.(XI. 15.) Kt. sz.  

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület 2013. január 1-től a szemétszállítás 

számlázását nem vállalja át a Remondis Kft-től. Megbízza a 

polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a szolgáltatót 

tájékoztassa. 

 

Balassa Balázs polgármester: A következő testületi ülésre kidolgozzuk, hogy milyen 

feltételek alapján lehet 60 – 80 literes kukát igényelni, milyen mértékben hárítja át, illetve ad 

támogatást az önkormányzat a szemétszállítási díjhoz. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: 100 milliós költségvetésű házak épülnek a településen. Kellene 

venni a fáradságot, én bevállalom, hogy végig járom az építkezéseket. Ki van téve, az építtető, 

kivitelező címe. Évvégén értesíteni, hogy az iparűzési adó befizetéséről ne feledkezzen meg. 

Ne csak a helyieket terheljük. Biztos, ha kap egy ilyen levelet, be fog fizetni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ez nem biztos, de köszönjük a felajánlást. 

 

 

 

2./ 2013. évi belsőellenőrzési terv elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: 2013. évi belsőellenőrzési tervvel kapcsolatos előterjesztést 

képviselő társaim kézhez kapták. Mivel a Kistérségi Társulás melynek keretében a 

belsőellenőrzést elláttuk december 31-el megszűnik, a Társulás felé jeleztük, hogy a jövőben 

is társulás útján szeretnénk ezt a feladatot ellátni. 2013. évben az önkormányzat pénzügyi és 

szabályszerűségi ellenőrzését, valamint a 2012. év belsőellenőrzés megállapításainak 

ellenőrzését tartalmazza a terv. A belsőellenőrzés minden évben megtörténik, úgy gondolom 

erre szükség van, az esetleges hibákat feltárja, amiből tanulhatunk. Javaslom, hogy az 

önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően a képviselő-

testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

104/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget Község Önkormányzat 2013. évi 

belső ellenőrzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja. 

 

 

 

 



 5 

 

 

3./ Környezetvédelmi Program elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: A Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát 4 évente 

kötelező elvégezi, a felülvizsgálat a testület döntése alapján 2011-ben kezdődött el a Lesence 

Kistérségi Társulás keretén belül. A program tartalmazza azokat a környezetvédelmi 

feladatokat, melyeket megjelöltünk, megoldandók. (Ismerteti a programban jelzett javasolt 

feladatokat.) Amennyiben nincs észrevétel, javasolom, hogy a település Környezetvédelmi 

Programját a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

105/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szigliget Község Önkormányzat 

Környezetvédelmi Programját elfogadta. 

 

 

 

Vegyes ügyek 

 

1./ Bio-kazán pályázat 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, lehetőség volt arra, hogy bio- 

megújuló energiafelhasználás támogatására pályázatot nyújtsunk be. A pályázat pénteken 

indult, a beadási határidő kedd volt. A képviselő-testületet az idő rövidsége miatt nem hívtam 

össze, valamint, mivel önrész nincs, a pályázat 100 %-os támogatású, bíztam a képviselő-

testület támogatásában. A pályázat lehetőséget biztosít 2 fő munkahelyteremtésre. Az orvosi 

rendelőnél és a hivatalnál lenne bio-kazán elhelyezve. A pályázat tartalmaz egy bozótvágót, 

illetve három településsel közösen pályáztunk egy aprítógépre. A 2 főnek a feladata a két 

intézmény fűtése, a többi időszakban az aprítandó anyag gyűjtése és aprítása. A pályázat teljes 

költsége 18.918.732 Ft, ami tartalmazza az 5,5 milliós aprítógépet, illetve a két kazán 

kazánház kialakítását és a 2 fő 1 éves bérét. Az aprítógépre három település pályázata 

szükséges, melyben Hegymagas, Badacsonytördemic és Szigliget vesz részt. 

Badacsonytördemicen nem lesz most kazán kialakítva, viszont a náluk keletkező nyesedéket 

mi átvesszük. A pályázatot befogadták, bízom benne, hogy sikeres lesz. 

 

2/ Elővásárlási jogról történő lemondás 

 

A Völgy utca csatornázását követő aszfaltozás során két ingatlan érintve lett, mivel a 

telekhatárok nem voltak tisztázva. Lukácsék ingyen átadták az érintett területet, Wéberéktől 

meg kellett vásárolnia az önkormányzatnak. A telekosztás nem történt meg, így a terület 

osztatlan közösben van. A tulajdonos értékesíteni kívánja, szeretné, ha az önkormányzat 

megszűntetné az osztatlan közös tulajdont. Tájékoztattam, hogy az önkormányzat a 

telekosztásban partner, de anyagi költséget mi nem tudunk bevállalni. A vevő így is hajlandó 

megvásárolni az ingatlant, viszont az adásvételi szerződéshez szükséges, az önkormányzat 

elővásárlási jogról történő lemondása. Az önkormányzatnak 140/4722 tulajdoni hányada van. 
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Javaslom, hogy a 674/2 hrsz-u ingatlan értékesítéséhez szükséges elővásárlási jogról a 

képviselő-testület mondjon le. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

106/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 674/2 hrsz-u osztatlan közös tulajdonban 

lévő ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

dr. Gasztonyi Erzsébet ügyvédet tájékoztassa. 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

3./ Balaton Régió Közbiztonságáért díjhoz támogatás 

 

Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Rendőrkapitányságtól kaptunk egy 

megkeresést, hogy a Balaton Régió Közbiztonságáért díjhoz nyújtsunk támogatást. (Ismerteti 

a megkeresést.) A 22 Balaton-parti település önkormányzatától kérnek 12-12 e Ft támogatást. 

Ez nem egy nagy tétel, javasolom, hogy a Balaton Régió Közbiztonságáért díjhoz 12 e Ft 

támogatást biztosítson a képviselő-testület. 

 

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

 

107/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Balaton Régió Közbiztonságáért díjhoz 12 

e Ft támogatást biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Veszprém Megyei Rendőrkapitányságot tájékoztassa, az összeg 

átutalásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

4/ Buszmegálló építés a Csonka-toronynál 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület döntése alapján kértem árajánlatot a 

Csonka-torony melletti buszváró építésére. A Nádüzem melletti buszváró építőjétől, Sáfár-

Bau Kft-től kértem, mert nekik van erre tervdokumentációjuk. Az árajánlat 1.185.600 Ft + 

Áfa fix összegről szól. 

 

Balassa Sándor képviselő: Korábbi ülésünkön is jeleztem, hogy ott szerintem terület 

probléma is van, meg kell nézni, hogy beépíthető-e az a terület? 

 

Balassa Balázs polgármester: Vannak geodéziai beméréseink, meg tudjuk nézni, mekkora 

hely van. Előzetesen a közútkezelővel egyeztetni kell, mert a tulajdonosnak az építéshez 
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hozzá kell járulni. Amennyiben a terület rendelkezésre áll, a tulajdonos hozzájárul, április 30.-

ai határidővel az árajánlatban közölt összegért a buszváró építését a képviselő-testület Sáfár-

Bau Kft-nél rendelje meg. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

108/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Csonka-torony melletti területen a 

tulajdonos hozzájárulásával buszvárót építtet a Sáfár-Bau Kft 

(8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.) által adott árajánlatban 

alapján 1.185.600 Ft + Áfa összegben. 

Megbízza a polgármestert, vizsgálja meg, hogy buszváró 

elhelyezéséhez szükséges terület rendelkezésre áll-e, illetve a 

tulajdonos hozzájárulását szerezze be. A terület megléte, illetve 

a tulajdonos hozzájárulását követően a vállalkozási szerződést 

2013. április 15.-ig kösse meg. 

Határidő: 2012. december 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

5/ Nemesvita Község Önkormányzat rendezési terve 

 

Balassa Balázs polgármester: Nemesvita Község Önkormányzata módosítani kívánja a 

település rendezési tervét, a 84-es út és a falu közötti területről van szó. Törvényi előírás 

alapján, mint szomszédos önkormányzatot kerestek meg, nyilatkozzunk, hogy az egyeztetési 

folyamatban részt kívánunk-e venni.  Szigliget érdekeit a módosítás nem érinti, javasolom, 

hogy Nemesvita község rendezési tervmódosítás véleményezési eljárás további szakaszában a 

település ne vegyen részt. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

109/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nemesvita 

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 

Nemesvita Község Önkormányzatát határozat kivonat 

megküldésével tájékoztassa. 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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6./ Tájékoztató a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kacsolatos tárgyalásokról 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy hétfőn a polgári védelmi 

felkészítés után Hegymagas, Badacsonytördemic és Szigliget testülete együttes megbeszélést 

tart a közös hivatal létrehozására. Badacsonytördemic képviselő-testülete pozitívan áll a közös 

hivatal létrehozásához, Hegymagas esetében ez nem tiszta. Kértem a badacsonytördemici 

polgármestert, készítsenek egy feladat ellátási listát. Megdöbbentem a két településen 2500 

ingatlan van, és ebbe nincs benn Hegymagas, ahol megközelítőleg 600 körüli ingatlan van. 

Badacsonytördemic hasonló anyagiakkal, hasonló tartalékkal rendelkezik, mint mi, 

Hegymagas tudomásom szerint 0 szaldós, tehát jó társulás lenne, jól gazdálkodó 

településekkel. 

 

 

 

7./ Mile Pál lakásbérleti ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület korábban úgy foglalt állást, hogy új 

pedagógus részére szolgálati lakást nem biztosít. Megkeresett az új testnevelő tanár, hogy 

segítsünk, Szentbékállán építkezik, a fagy beálltáig nem fogja tudni befejezni az építkezést, 

biztosítsunk részére a tavaszig szolgálati lakást. Jelenleg a lakás üresen áll, javasolom, hogy 

november 20-tól 2013. április 30-ig határozott időre a képviselő-testület által megállapított 

lakás bérleti díjért Mile Pál testnevelő tanár részére biztosítsuk a Kisfaludy u. 27. szám alatti 

lakást. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

110/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Mile Pál részére a Kisfaludy u. 27. szám 

alatti lakást bérbe adja 2012. november 20-tól 2013. április 30-ig 

tartó időszakra. 

A bérleti díj összege 21.600 Ft/hó. 

Megbízza a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést kösse 

meg. 

Határidő. 2012. november 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

8./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

Balassa Balázs polgármester: A közmeghallgatás időpontjáról kell a testületnek dönteni. 

November 30-án 18.00 órát javasolom. Amennyiben nincs észrevétel, javasolom, hogy a 

közmeghallgatás időpontját november 30-án 18.00 órára tűzze ki a képviselő-testület. Aki 

ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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111/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 2012. 

november 30-án 18.00 órára tűzi ki. 

Megbízza a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjáról 

a lakosságot tájékoztassa. 

Határidő: 2012. november 16. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

9/ Amerikai emlékmű helyreállítása 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Mindenki értesült róla, mi történt az Amerikai emlékművel. 

Tájékoztatom a testületet, hogy az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket annak 

érdekében, hogy esetleg kiderüljön ki volt a tettes, illetve annak érdekében, hogy a 

helyreállítása megtörténjen. Az önkormányzat letisztította, egy tapolcai vállalkozó ingyen 

lefestette a betűket. Egy vállalkozó, aki a buszmegállót fogja építeni ingyen, - korábban azért 

nem említettem, nehogy a testületet befolyásolja - az emlékművek köré bazaltkövet fog 

lerakni. Szeretnék egy bazalt emlékoszlopot elhelyezni, amit Szőke István biztosít.  

Az Interneten nagyon sok mindent olvastam a rongálással kapcsolatban, nagyon megoszlottak 

a vélemények. Nagyon sokan, támadó jelzővel illették az amerikai katonákat. Úgy gondolom, 

valamilyen fokon oldani kellene ezt a feszültséget. Az emlékmű mellett van egy Don-i 

emlékmű, azoknak a magyar katonáknak, akik szintén nem baráti szándékkal mentek 

Oroszországba és ott van az amerikai emlékmű, akik szintén nem baráti szándékkal jöttek 

Magyarországra. A két emlékmű közé szeretném elhelyezni a bazalt emlékoszlopot és az 

lenne rávésve, egy réztáblára hogy „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek” Máté evangéliuma. Alá az lenne írva, emlékezzünk az I. és II. 

világháborúban elesett áldozatokra. Jeleztem az illetékeseknek, hogy a helyreállítás 

megtörtént, mikor tudnánk a szentelést, koszorúzást elvégezni, visszajelzést még nem kaptam. 

 

Balassa Sándor képviselő: A strandi parkolóban lévő kamerát el kellene itt helyezni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, gondoltunk rá. 

 

 

10./ Önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölése 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkerestek bennünket, hogy a 143 és a 0143/65 hrsz-u 

ingatlanokat értékesítse a képviselő-testület. A testületnek arról kell dönteni, hogy értékesíti-e 

az ingatlant, mert, ha igen, fel kell értékeltetni. 6 m széles területről van szó, beépíteni nem 

lehet, utat kialakítani sem lehet, mivel a törvényi szabályozás szerint csak 12 m széles utat 

lehet kialakítani. Jelenleg a Kamonkő tanösvény ott jön fel, de annak a nyomvonalát máshol 

is meg lehetne oldani. A területnek van egy belterületi és külterületi része. A 0143/65 hrsz-ú 

külterületi részben az önkormányzatnak 5/10 tulajdoni hányada van, 732 m
2
, a 143 hrsz-u 

belterületi rész 603 m
2
, melyből az önkormányzatnak 44/48 tulajdoni hányada van. Az 

ingatlanra 2.700 e Ft-os vételi ajánlatot tettek. Aki egyetért azzal, hogy a 143 és a 0143/65 
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hrsz-u ingatlanokat feltételesen értékesítésre kijelöljük, az ingatlanok forgalmi értékének 

meghatározására értékbecslőt kérjünk fel, kérem, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

112/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 0143/65 hrsz-u ingatlan 5/10 tulajdoni 

hányadát, a 143 hrsz-u ingatlan 44/48 tulajdoni hányadát 

feltételesen értékesítésre kijelöli, az ingatlanok forgalmi 

értékének meghatározására ingatlanforgalmi szakértőt kér fel. 

Megbízza a polgármestert, hogy az értékbecslést rendelje meg. 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

11./ Tájékoztató a 71-es főút melletti fasor ültetésről 

  

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy Szigliget önkormányzatának 

hathatós közbejárására a 71-es út mellett Balatonederics és Szigliget között egy oldalon 

visszaültetésre kerül a nyárfasor. A közútkezelő 100 db nyárfát biztosít, melyet 

Balatonedericcsel közösen az iskolások, lakosok bevonásával ültetünk el. 

 

 

12./ Nyugat-Balatoni Travel Magazinban történő megjelenés 

 

Balassa Balázs polgármester: Tavalyi évben a település megjelent a Nyugat-Balatoni Travel 

Magazin kiadványában. Kaptunk egy megkeresést az újabb megjelenési lehetőségre. ½ 

oldalas megjelenés 150 e Ft + Áfa, ¼ oldalas 85 e Ft + Áfa. 30 % kedvezményt kapunk. 

Nagyon sok utazási kiállításra mennek. Javasolnám a ½ oldalas megjelenést 150 e Ft + Áfa 

összegben. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Ebben az egy kiadványban jelentünk meg. Kapunk 30 % 

kedvezményt, véleményem szerint is jelenjen meg a község.  

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit 

Kft által kiadásra kerülő Travel Magazin kiadványban a község jelenjen meg. A megjelenés 

költsége 150 e Ft + Áfa -30 % kedvezmény. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

113/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Nyugat-Balatoni 

Turisztikai Iroda Nonprofit Kft által kiadásra kerülő Travel 

Magazinban a község jelenjen meg. A megjelenés költsége 150 
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e Ft + Áfa -30 % kedvezmény, melynek költségét az általános 

tartalék terhére biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

13./ Strandi lépcsők megrendelése 

 

Balassa Balázs polgármester: A strandi lépcsők elkészítésére kaptunk korábban árajánlatot, 

ami alapján a testület a lépcsők megvásárlásáról döntött. Az ajánlatot adók kijöttek, 

megnézték a helyszínt. Az átlag balatoni lépcsők 9 fokosak, a miénk 15 lépcsőfok. A kft 9 

lépcsőfokra adta az ajánlatot, ami alapján a testület előző döntését meghozta. A helyszín 

ismerete után küldtek új árajánlatot, 5 db rozsdamentes lépcsőre, 10 év garanciával, 13 

lépcsőfokkal bruttó 3.333.750 Ft lenne. Körülnéztem, érdeklődtem, nem találtam olcsóbbat. A 

strandon visszaigényelhetjük az Áfá-t, annyival kevesebbe kerülne. 

 

Lutár Mária körjegyző: Az idei évben már nem igényelhetnek vissza a strandon Áfát. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az ajánlat az idei évre vonatkozik. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nem lenne rossz, ha vissza tudnánk 780 e Ft-ot igényelni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha bevételhez kötött a visszaigénylés, meg kell gondolni, de 

nekünk a lépcső május hónapban kellene. Ahhoz, hogy vissza tudjuk igényelni, el kellene érni 

a 3 millió forint bevételt, ami július eleje. 

 

Balassa Sándor képviselő: Egyeztess a kft-vel, mond el a problémánkat, ha nem megy, meg 

kell rendelni, a lépcsők kellenek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megpróbálok megoldást keresni. Javaslom, hogy 5 db 

rozsdamentes lépcsőt, 13 lépcsőfokkal, 10 év garanciával az árajánlat alapján 3.333.750 Ft 

összegben rendelje meg a képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

114/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a strandi lépcsők vásárlását szükségesnek 

tartja, a Direct-Line Kft (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 

14.) szám alatti kft által adott árajánlat alapján 5 db 

rozsdamentes lépcsőt 10 év garanciával, 13 db lépcsőfokkal 

megrendel 3.333.750 Ft összegben, az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a lépcsőket rendelje meg, 

továbbá a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-

tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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14./ Strand száraz területének bővítése  

 

Balassa Balázs polgármester: Szeretném, ha a testület egyetértene a strand szárazterületének 

bővítésével. A homok kézilabda pálya utáni rész aljnövényzetét elkezdtük kitisztítani, illetve 

megkértük a kiszáradt fákra a kivágási engedélyt. A rendezési terv ezt a lehetőséget 

tartalmazza. (Térképen a képviselő-testület megnézi területet.) Vízterületet nem bővíthetünk, 

szárazterület bővítésére van lehetőségünk. Költség még nem merült fel, abban kellene 

dönteni, hogy a strandbővítéssel a testület egyet ért-e, illetve arra kérem a támogatást, hogy a 

szakhatóságokkal az egyeztetési eljárást elindíthassam. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

115/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a strand szárazterületének bővítésével 

egyetért. Megbízza a polgármestert, hogy a szakhatósági 

egyeztetéseket folytassa le. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

15./ Kisfaludy utcai Galéria elnevezése 

 

Balassa Balázs polgármester: Mindannyian tudjátok, látjátok a várral kapcsolatban nagyon 

komoly munkát végeztünk közösen Paál úrral, illetve az eredmények nagymértékben Paál 

úrnak köszönhetők. Ha a pályázatunk nyer, felújítjuk a Galériát, színvonalas kiállítótér lesz. 

Nem szokványos, mert valamit valakiről elnevezni halála után szokás, ezt butaságnak tartom. 

Én javasolnám a képviselő-testület felé, hogy ezt a kiállítóteret, melynek a kiállítását ő 

készítette el és most is közreműködik, tegyünk egy gesztust nevezzük el Paál József 

kiállítótérnek. Úgy gondolom, Paál úrnak nagyon jól fog esni, mi meg miért ne 

köszönhetnénk meg az eddigi munkáját. Vélemény? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Vissza fogja utasítani. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem biztos. Javasolom, hogy a galéria kiállító terének 

elnevezését „Paál József Kiállítótérnek” nevezze el a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

116/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Kisfaludy utcai kiállító tér „Paál József 

Kiállítótér” nevet kapja. 
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16./ Iskolai kosárlabdapálya ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Folytatódik Kustánczi Gézáné és az önkormányzat közötti per. 

Első körben megnyertük, második körben elveszítettük a pert és három dologra büntették az 

önkormányzatot. Megállapították, hogy a Kustáncziné ingatlanának az értéke csökkent, 

azáltal, hogy odaépült a kosárlabdapálya, a második, be kellene keríteni, a harmadik, hogy 

csak meghatározott idővallumokban lehet használni. Kustánczi Gézáné jelezte a képviselő-

testület felé, hogy eláll a pertől, ha az önkormányzat megvásárolja a házát. Felajánlott egy 

szerinte baráti árat, a házból egy jó szolgálati lakást tudnánk kialakítani, az üvegház 

hasznosításából 5 főnek tudnánk munkát adni. Az összeg 37.828 e Ft, ezért értékesítené. 

Mielőtt folytatnám, megkérdezem, felmerült-e valakiben, hogy megvegyük az ingatlant? Nem 

jelezte senki. Egyeztettünk az ügyvéddel, mi az, amivel javíthatnánk ezen a helyzeten. A 

kosárlabda palánkokra van kiélezve az egész, hogy az, zajhatást kelt. Az a javaslatom a 

testület felé, hogy a gyerekek továbbra is sportoljanak ott, viszont a kosárlabda palánkokat 

onnét elvisszük 2012. december 31-ig. 

 

Balassa Sándor képviselő: Szereljük le a palánkokat, de mitől nem lesz értékcsökkentett az 

ingatlana, a palánktól? Mert az iskola ott van ezer éve, előbb, mint a Kustáncziék 

odaköltöztek. Azért költöztek oda, mert ott volt az iskola! 

 

Balassa Balázs polgármester: Hogy erre mi lesz a lépésük, azt nem tudom, de ezt meg 

kellene tennünk. Az összes mérés azt mutatta ki, hogy a palánkoknak dobott labda milyen 

zajhatást jelent nála, a szobában. Ha ez a gond, a palánkokat elvisszük és csak más jellegű 

sport-tevékenységet folytatunk. A felajánlott ingatlant nem kívánjuk megvásárolni, a 

kosárlabda palánkokat 2012. december 31-ig szereljük le. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

117/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Kustánczi Gézáné ingatlanát az általa 

felajánlott 37.828 e Ft-ért nem vásárolja meg.  

A zajhatást keltő kosárlabda palánkokat 2012. december 31-ig 

leszerelteti. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

Kustánczi Gézáné ügyvédjét tájékoztassa. 

Határidő: 2012. november 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy szintén a kosárlabda pályával 

kapcsolatban kaptunk egy levelet a hegymagasi, szigligeti szülők aláírásával. Felolvasom a 

levelet, ha megakadok a felolvasásban, azért van, mert nem igazán olvasható a szöveg. Ezt 

nekünk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége küldte meg. 

(Levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Nyilván nem kell mondani, hogy ez kitől indult ki. 
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Baráth Sándor képviselő: A közmeghallgatáson mindkét dolgot el kell mondani a 

lakosságnak. 

 

Balassa Balázs polgármester: Balassa Sándor képviselő társunk mindig azt mondta, hogy az 

ilyen döntéseket, amit előterjesztek, akkor terjesszem a testület elé, amikor ő nincs itt. Az idei 

évben úgy gondolom az önkormányzat jól használta ki lehetőségeit, ennek megfelelően a 

dolgozók becsülettel, jól végezték munkájukat. Lehet, hogy ez természetes, de a növekvő 

vendégforgalom miatt elég komolyan megnőttek a feladatok is. Kérném a képviselő-testületet, 

hogy az önkormányzati, a hivatali dolgozók jutalom kifizetéséhez járuljon hozzá. 

Tájékoztatásul mondom, a strand és a várbevétel a tervezetthez képest több mint 18 millió 

forinttal több lett a tavalyi évhez képest, pedig 9 millió Ft-tal több. Az a kérésem a testülettől, 

a dolgozók jutalom kifizetését támogassa. 4 millió forintot biztosítson a többletbevétel 

terhére. Vélemény? Ha nincs, szavazásra bocsátom.  

 

Baráth Sándor képviselő: Ebben a kinti dolgozók is benn vannak, mindenki? 

 

Balassa Balázs polgármester: A hivatali és a kinti dolgozók. Javasolom, hogy a dolgozók 

jutalmazására 3.150 e Ft-ot és járulékait (850 e Ft) összesen 4 millió forintot biztosítsunk a 

többletbevétele terhére. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

118/2012.(XI. 15.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzati, és a hivatali dolgozók 

részére 3.150 e Ft és járulékai (850 e Ft), összesen 4 millió forint 

jutalomkeretet biztosít a 2012. évi többletbevétel terhére. 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 

 

 

 

 

 


