
Képviselő-testület  

Szigliget 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2012. december 14-én 17.30 órakor 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 

       
 

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

képviselő-testületi tag közül 3 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 települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáráról szóló rendelet 

módosítása 

 

2./ Közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

 

3./ Rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó módosító javaslatok felülvizsgálata 

 

4./ Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről 

 

5./ Mozgókönyvtár működtetésére megállapodás 

 

6. / Vegyes ügyek 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Bejelentem, hogy a képviselő-testület előző zárt ülés Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokat kapcsolatban támogatásokat állapított meg. 

 

 

1./ A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáráról szóló rendelet 

módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi pontra vonatkozó rendelet-tervezetet képviselő 

társaim kézhez kapták.  

A testület már a 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalása során döntött arról, hogy a 

szemétszállítási díj számlázását a továbbiakban nem vállalja. Ennek következtében a 

díjmértéke változik. Továbbá a 2013. évtől lehetőség nyílik a kisebb űrmértékű edényzet 

igénybevételére, melynek díja beépítésre került a rendelet-tervezetbe. Kérem, hogy az 

előterjesztéssel kapcsolatos javaslataitokat, észrevételeiteket tegyétek meg. Észrevétel nem 

lévén javasolom, hogy a rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

13/2012.(XII. 18.) 

r e n d e l e t e t 

 

a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 

8/2010.(XII. 31.) rendelet módosításáról 
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2./ Közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi pontra vonatkozó rendelet-tervezetet képviselő 

társaim kézhez kapták. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szabályokból az 

önkormányzati számlázással kapcsolatos, valamint az elmúlt évben a kétszemélyes 

háztartásokra vonatkozóan beépített szabályokat vettük ki a rendeletből. Más rendelkezések 

változatlan hatályban maradnak. 

Kérem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataitokat, észrevételeiteket tegyétek meg. 

Észrevétel nem lévén javasolom, hogy a rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

14/2012.(XII. 18.) 

r e n d e l e t e t 

 

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004.(VII.8.) rendelet 

módosításáról 

 

 

3./ Rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó módosító javaslatok felülvizsgálata 

 

Balassa Balázs polgármester: A rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó módosító 

javaslatokat tartalmazó előterjesztést képviselő társaim előzetes írásban kézhez kapták. 

 

Balassa Sándor képviselő: A beépítendő módosítások a közzététel után érkeztek be, vagy 

már korábban is jelezték az érintettek javaslataikat? 

 

Balassa Balázs polgármester: A vároldali dülőre a 151/14-15 valamint a 0139/21 és a 

0139/62-es hrsz-u ingatlanokra vonatkozó javaslat már korábban is szerepelt a módosítási 

javaslatok között a szakhatóságok azonban nem támogatták. Ismételten jelezték az érintettek, 

mivel a közművek ki vannak építve, szeretnék, ha a terület beépíthetővé válna. Úgy 

gondolom, terjesszük ismételten a szakhatóságok elé, legyen írásba foglalva ismételten a 

véleményük. Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat javasolom, hogy az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

141/2012.(XII. 14.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület Szigliget község egyes területrészeire a 

Településrendezési terv (Településszerkezeti terv, Szabályozási terv, 

HÉSZ) módosítására vonatkozó 58/2012. (V. 31.) Kt. számú 

határozatában foglalt módosító javaslatok közül az előzetes 

szakhatósági javaslatok alapján a 4., 5. és 9. pontokban megfogalmazott 

javaslatokat törli. 
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Az egyeztetési eljárás során beérkezett javaslatokkal a módosító 

javaslatokat kiegészíti. 

 

11. Az " Má" azaz az általános mezőgazdasági területekre 

vonatkozó szabályokat felül kell vizsgálni, hogy azok 

megfelelnek-e az árutermelő szőlészet-borászat igényeinek. 

12. A 0151/14 – 15 hrsz-u ingatlanok beépítésre szánt ingatlanná  

sorolása, mivel teljes közművel ellátottak, illetve körülötte az 

összes ingatlan beépített. 

13. A 0139/21 és a 0139/62 hrsz-u ingatlanok beépítésre szánt 

ingatlanná sorolása, mivel ugyancsak teljes közművel ellátottak, 

és az egyiken már épület is van.  

14. Vároldal dűlő 010/1-7 hrsz-u ingatlanok beépítésre szánt  

területté nyilvánítása. 

15. Mk 2 övezet szabályozásának módosítása. Beépítési  

szabályozások enyhítése. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

tervezőt tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

4./ Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzati társulásokról szóló beszámolót minden 

évben napirendre kell tűzni, ez törvényi előírás. A polgármesternek be kell számolni, hogy 

milyen társulásokban vesz részt a település, ez milyen előnnyel, illetve hátránnyal jár. Az 

önkormányzat részt vesz a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban, ahol a 

turisztikai bizottság elnökeként dolgozom. Részt veszünk a Lesencéktől a Balatonig Szociális 

és Gyermekjóléti Szolgálatban, előző üléseken is említettem, hogy ez egy nagyon jól működő 

rendszer. Tulajdonosa és tagjai vagyunk a Balatoni Hajózási Zrt-nek, itt a Felügyelő Bizottság 

tagjaként dolgozom. Társulásban látjuk el védőnői feladatokat, a gesztor önkormányzat 

Szigliget. Társulás keretében látjuk el az oktatási feladatokat, valamint az igazgatási 

feladatokat Hegymagas községgel.  

Mint már képviselő társaim arról a Sajtóból értesülhettek a többcélú Kistérségi Társulás 2012. 

december 31.-el megszűnik, a társulás által ellátott feladatok egyrészét a társulásban résztvevő 

települések a jövőben is társulási formában fogják ellátni. A társulással kapcsolatos 

feladatokat átmenetileg jogszabályi kötelezettség alapján Tapolca város látja el, bár a város 

kifejezte szándékát, hogy nem kíván a társulásban részt venni. A gesztor feladatokat – az 

elmúlt időszak rossz tapasztalatai miatt – még egyetlen a társulásban résztvevő önkormányzat 

sem vállalta fel. 

A szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról részletes tájékoztatót kapott a képviselő-

testület erről most nem adnék bővebb tájékoztatást, e feladatokat a továbbiakban is e társulás 

keretében kívánjuk ellátni. 

A védőnői szolgálat feladatellátása a társulás keretében zavartalanul működött. E feladatot is e 

társulás keretében kívánjuk a jövőben is ellátni. 

Javasolom, hogy az önkormányzati társulások tevékenységéről szóló beszámolót a képviselő-

testület fogadja el. 



 5 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

142/2012.(XII. 14.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzati társulások 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

5./ Mozgókönyvtár működtetésére megállapodás 

 

Balassa Balázs polgármester: A mozgókönyvtári feladatok további ellátását a Veszprém 

Megyei Könyvtár fogja 2013. évtől koordinálni, melyre megállapodást kell kötnünk. Az erre 

vonatkozó tervezetet a Megyei Könyvtártól megkaptuk. 

Javasolom, a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására és igénybevételére az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel kössük meg és bízzon meg a testület a 

megállapodás aláírásával. 

  

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

143/2012.(XII. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a könyvtárellátás és szolgáltatás nyújtására 

az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel 

köt megállapodást. 

Megbízza a polgármestert, hogy a könyvtári ellátásra vonatkozó 

megállapodást írja alá. 

Határidő: 2012. december 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Vegyes ügyek 

 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása 

 

Balassa Balázs polgármester: Ma délelőtt tárgyaltunk Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács, 

Badacsonytördemic és Hegymagas községek polgármestereivel közös önkormányzati hivatal 

létrehozásáról. A megbeszélésen elvi megállapodás született arról, hogy Szigligeti 

székhellyel, Badacsonytördemic és Nemesgulács állandó kirendeltséggel a a 6 település 

Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre. Megállapodtunk továbbá abban, hogy az érintett 

képviselő-testületek 2012. december 21.-ig képviselő-testületi döntést hoznak a Közös Hivatal 

létrehozására vonatkozó szándékukról. 
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Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 


