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Készült a Képviselő-testület 2012. december 21-én 16.00 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./ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása 

 

 2./ Szociális rendelet módosítása 

 

 3./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása 

 

Balassa Balázs polgármester: Mint már arról képviselő társaimat tájékoztattam a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására 6 település polgármesterével folytattunk tárgyalásokat és 

abban állapodtunk meg, hogy december 21-ig képviselő-testületi határozatban tesszük meg 

szándéknyilatkozatunkat a hivatal létrehozására vonatkozóan. Négy település Káptalantóti, 

Nemesgulács, Kisapáti és Badacsonytördemic polgármesterétől azt a tájékoztatást kaptam, 

hogy a képviselő-testületek elfogadták az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

Hegymagas község képviselő-testülete úgy döntött, hogy a korábbi egyeztetések során 

született elvi megállapodást támogatja, mely szerint Hegymagas, Badacsonytördemic és 

Szigliget község hoz létre közös önkormányzati hivatalt, melynek fenntartásához Hegymagas 

község az állami normatíva ráeső részével járul hozzá, az ezen felüli költségeket, 

Badacsonytördemic és Szigliget községek vállalják. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én úgy gondolom, mivel a törvényben előírt létszámnak 

megfelelünk, ezért nem kell könyörögni senkinek arra vonatkozóan, hogy belépjen a közös 

hivatali társulásunkba. Minél hamarabb meg kell kezdeni a 4 településsel a tárgyalásokat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati 

javaslatot fogadja el a testület, azzal, hogy Káptalantóti, Nemesgulács, Kisapáti és 

Badacsonytördemic községgel hoz létre Közös Önkormányzati Hivatalt, Szigliget székhellyel 

Nemesgulács és Badacsonytördemic állandó kirendeltséggel.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

144/2012.(XII. 21.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 

 

1. Szigliget község Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy 

Szigliget székhellyel, (Badacsonytördemic és Nemesgulács 

községekben állandó kirendeltséggel) 2013. március 1. napjával közös 

önkormányzati hivatalt hoz létre és működtet.  

Megbízza a település polgármesterét, hogy a közös önkormányzati 

hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás részleteinek 
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kidolgozására a közös önkormányzati hivatalt létrehozó 

önkormányzatok polgármestereivel folytasson tárgyalásokat. 

Határidő: 2013. január 20.  

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

2. Felkéri Badacsonytördemic és Szigliget községek jegyzőit, hogy a 

polgármesterek által folytatott tárgyalások eredményeképpen létrejött 

szándéknyilatkozat alapján a közös önkormányzati hivatal létrehozására 

vonatkozó megállapodás, alapító okirat és a megszűnő önkormányzati 

hivatalok megszűntető okiratainak tervezetét készítsék el.  

Határidő: 2013. január 31. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

2./ Szociális rendelet módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 

szóló rendelet módosításával kapcsolatban felkérem jegyzőnőt, tájékoztassa a testületet. 

 

Lutár Mária körjegyző: A képviselő-testület 2012. szeptember 25-én fogadta el a szociális 

és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletet. A rendelettel kapcsolatban a 

kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a 12. § (6) bekezdésben foglaltakkal 

kapcsolatban, mely szerint a „100.000 Ft-ot meghaladó kamatmentes kölcsön megállapítása 

esetén, a kölcsön visszafizetésének a biztosítására, az ingatlan-nyilvántartásban a kérelmező 

tulajdonában álló ingatlanra jelzálogjogot kell bejegyezni, mellyel járó költségek kérelmezőt 

terhelik,” A helyi szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet megalkotására a 

szociális törvény hatalmazza fel az önkormányzatokat, mely felhatalmazás jelzálogjog 

alapításának helyi rendeletben történő szabályozási lehetőségét nem tartalmazza. Ezért a 

kormányhivatal felhívta a képviselő-testületet, hogy a rendelet 12. § (6), 17. § (5) és (8) 

bekezdéseinek a jelzálogjogot szabályozó részeit helyezze hatályon kívül. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Kormányhivatal által tett törvényességi 

észrevételt a képviselő-testület fogadja el.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

145/2012.(XII. 21.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 11/2012. (X. 11.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal által tett 

törvényességi észrevételt elfogadja.  

 

 

Balassa Balázs polgármester. Javaslom, hogy a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló módosított rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
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15/2012.(XII. 27.) 

r e n d e l e t e t 

 

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 

11/2012.(X.11.) rendelet módosításáról 

 

Vegyes ügyek 

 

Buszváró átalakítás, nyilvános WC tervezése 

 

Balassa Balázs polgármester: Előzetesen már tárgyaltuk a Csonka-toronyhoz és a Főtérre 

megépítendő buszmegállók kérdését. Szeretném javasolni a képviselő-testületnek, hogy ezzel 

párhuzamosan kezeljük a Főtéren Szigligethez méltatlan állapotban lévő buszmegálló 

kérdését is, illetve a régi problémát a faluközpontban kialakítandó nyilvános WC-t. Kértem 

árajánlatot a Sáfár-Bau kft-től, hogy ugyanabban a stílusban készítsen egy vázrajzot a jelenleg 

a Főtéren található buszváró átalakítására. Ennél jobb helyet jelenleg nem tudok elképzeli a 

nyilvános WC elhelyezésére. A vázrajz mellé csatolt egy árajánlatot, mely tartalmazza az 

előzetes árkalkulációt. Kérem a képviselő-testületet, amennyiben a bemutatott rajzokat el 

tudja fogadni, támogassa a nyilvános WC megépítését. Fontos lenne, hogy ennek 

tervdokumentációja idén benyújtásra kerüljön és amennyiben a képviselő-testület a jövő évi 

költségvetésben erre a célra el tud különíteni keretösszeget, akkor a szerződés aláírása is az 

idei évben megtörténjen. Az árajánlat alapján ennek a várható költsége 5 millió + ÁFA. 

Véleményem szerint a következő évi kivitelezés során is ez az ár tartható. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ez valóban régi fel-felmerülő probléma. A rajzok alapján én el 

tudom képzelni, hogy ez a vizesblokk ezen a helyszínen megvalósuljon. Meg kell vizsgálni, 

hogy valóban szükséges-e külön itt egy elektromos, és vízcsatlakozás kiépítése, vagy nem 

lenne-e olcsóbb a tűzoltószertártól kiépíteni. A csatorna közvetlenül az épület mellett 

csatlakoztatható. Javasolom, hogy a tervdokumentáció elkészítésre és beadásra kerüljön és az 

előzőekben elhangzott kivitelezési díj, szerepeljen a következő évi költségvetésben. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, javasolom, hogy a Főtéren 

található buszváró átépítésével nyilvános WC-t alakítson ki a képviselő-testület a Sáfár-Bau 

kft által adott árajánlat alapján. A nyilvános WC kialakításának tervdokumentációja az idei 

évben kerüljön benyújtása, valamint a vállalkozói szerződés aláírására. A kivitelezés 

költségeit a 2013. évi költségvetésben biztosítsa a testület. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

146/2012.(XII. 21.) Kt.sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a főtéri buszváró a 

bemutatott vázrajzok alapján nyilvános WC-ként átépítésre 

kerüljön a Sáfár-Bau kft által adott 5.055 Ft + Áfa összegű 

árajánlat alapján. A nyilvános WC engedélyeztetési 

tervdokumentációja, valamint a vállalkozói szerződés aláírásra 

kerüljön. 
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A kivitelezés költségeit a képviselő-testület 2013. évi 

költségvetésében biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá, 

a kivitelezés költségeit a 2013. évi költségvetésbe tervezze be. 

Határidő. 2012. december 31.  

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Strandbővítésről tájékoztató 

 

Balassa Balázs polgármester: A strand szárazterületének bővítése céljából előzetesen 

összehívott helyszíni szemlén egyik szakhatóság sem jelent meg, csak levélben foglaltak 

állást kérelmünkkel kapcsolatban. Sem a zöldhatóság, sem, a vízügy nem zárkózott el a 

szárazulat bővítésétől. Ez alapján fontosnak tartanám, hogy folytassuk az egyeztetéseket. A 

zöldhatóság előírásának megfelelőn be kell vonni a nemzeti parkot is és kikérni az ő 

véleményüket. Folytatom tovább az egyeztetéseket és amennyiben reális esélyt látunk rá, 

hogy a telekosztást engedélyezik, a képviselő-testület ismét napirendre veszi a témát. Ekkor 

már a változási vázrajz és a telekosztásra vonatkozó költségek birtokában leszek. 

 

 

 

0143/65 és a 143-as hrsz-u ingatlanok értékbecslése 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület döntése alapján felkértem az 

ingatlanforgalmi szakértőt a jelzett ingatlanok értékbecslésének elkészítésére. Elkészült az 

értékbecslés és ez alapján fel tudjuk ajánlani a vevőjelölteknek a szóban forgó két ingatlant 

értékesítésre. Mindkét ingatlan esetében magasabb összeget állapított meg az értékbecslő, 

mint a vételi szándékukat jelző kérelmezők. 

Nekünk nincs lehetőségünk arra, hogy alacsonyabb áron értékesítsük, mint az értékbecslő 

által megállapított összeg. Ennek megfelelően javaslom a képviselő-testület felé, hogy a 

0143/65 hrsz-u ingatlanban lévő tulajdonrészünket 586 e Ft-ért, míg a 143 hrsz-u belterületi 

ingatlanban tulajdonrészünket 3.042 e Ft-ért értékesítsük. Ezt a két ingatlant, azért kezelném 

együtt, mivel a külterületi ingatlanrész a belterületi ingatlan rész nélkül nem megközelíthető. 

Várom képviselő társaim véleményét ezzel kapcsolatban. 

 

Káli Magdolna képviselő: Nincs választási lehetőségünk, drágábban semmiképp, javaslom, 

hogy az értékbecslő által meghatározott áron értékesítsük. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szavazásra bocsátom az ingatlanok értékesítését. Javasolom, 

hogy a 0143/65 hrsz-u 1464 m
2
 nagyságú szántó művelési ágú 5/10 tulajdoni aránynak 

megfelelő 732 m
2
 nagyságú ingatlan vevőjéül Balthazár Zoltánné Ausztria 3143 Pyhra, Am 

Luberg 10. szám alatti magyar állampolgárt jelölje ki. 

Az ingatlan vételárát az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 586.000 Ft-ban állapítsa 

meg. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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147/2012.(XII. 21.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 0143/65 hrsz-u 1464 m
2
 nagyságú szántó 

művelési ágú 5/10 tulajdoni aránynak megfelelő 732 m
2
 

nagyságú ingatlan vevőjéül Balthazár Zoltánné Ausztria 3143 

Pyhra, Am Luberg 10. szám alatti magyar állampolgárt jelöli ki. 

Az ingatlan vételárát az ingatlanforgalmi szakértő által 

megállapított 586.000 Ft-ban állapítja meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmező jogi képviselőjét, dr. Cseszár Zsuzsanna ügyvédet 

tájékoztassa, az adásvételi szerződést írja alá. 

Határidő: 2013. január 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a 0143 hrsz-u 603 m
2
 nagyságú beépítetlen 

terület művelési ágú 44/48 tulajdoni aránynak megfelelő 553 m
2
 nagyságú ingatlan vevőjéül 

Peter Wilhelm Frotz és Gregor Karl Wilhelm Frotz Ausztria 3200 Purkersdort, Rochusgasse 

44-46. szám alatti lakosokat jelölje ki, Dr. Stephan Frotz és Dr. Waltraud Frotz Ausztria 3200 

Purkersdorf, Rochusgasse 44-46. szám alatti haszonélvezeti jog szerzők megbízásából. 

Az ingatlan vételárát az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 3.042.000 Ft-ban 

állapítsa meg. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

148/2012.(XII. 21.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 0143 hrsz-u 603 m
2
 nagyságú beépítetlen 

terület művelési ágú 44/48 tulajdoni aránynak megfelelő 553 m
2
 

nagyságú ingatlan vevőjéül Peter Wilhelm Frotz és Gregor Karl 

Wilhelm Frotz Ausztria 3200 Purkersdort, Rochusgasse 44-46. 

szám alatti lakosokat jelöli ki, Dr. Stephan Frotz és Dr. Waltraud 

Frotz Ausztria 3200 Purkersdorf, Rochusgasse 44-46. szám 

alatti haszonélvezeti jog szerzők megbízásából. 

Az ingatlan vételárát az ingatlanforgalmi szakértő által 

megállapított 3.042.000 Ft-ban állapítja meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmező jogi képviselőjét, dr. Cseszár Zsuzsanna ügyvédet 

tájékoztassa, az adásvételi szerződést írja alá. 

Határidő: 2013. január 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

1083/2 hrsz-u ingatlan értékbecslése 

 

Balassa Balázs polgármestere: A Külsőhegyi úton önkormányzati tulajdonban lévő 

csapadékvíz elvezető árokhoz tartozik egy 71 m
2
-es jelenleg kitérőként használt terület. Erre 

nyújtottak be vételi szándékot. Az értékbecslő erre a területre 5500 Ft-os m
2
 árat határozott 
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meg, mely alapján a 71 m
2
 értéke 390.500 Ft. Ahogy az előzőekben is jeleztem, az 

önkormányzat ennél olcsóbban nem értékesítheti. Javaslom a testületnek, hogy ebben az 

összegben állapítsuk meg az eladási árat. 

 

Balassa Sándor képviselő: Úgy emlékszem, amikor erről beszéltünk, felmerült kérdésként, 

hogy egyáltalán ez a terült értékesíthető-e: Szeretném megkérdezni a jegyzőtől, hogy van-e 

jogalapunk ennek a 71 m
2
-nek az értékesítésére. 

 

Lutár Mária körjegyző: Igen, értékesíthető a terület. 

 

Káli Magdolna képviselő: Egy kicsit soknak tartom az árat, szerintem a vevőjelöltek ezen az 

áron nem fogják megvásárolni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ahogy már említettem az értékbecslő által megállapított árnál 

olcsóbban nem értékesíthetjük az ingatlant. Amennyiben nincs több hozzászólás, felteszem 

szavazásra a kérdést. Javasolom, hogy az 1083/2 hrsz-u 824 m
2
 „árok” művelési ágú 

ingatlanból a jelenleg kitérőként használt 71 m
2
 nagyságú területet Cser Szilárd és dr. Tóth 

Ramóna részére értékesítse a képviselő-testület. Az ingatlan vételárát az ingatlanforgalmi 

szakértő által megállapított 5500 Ft/m
2
 áron állapítsa meg a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

149/2012.(XII. 21.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az 1083/2 hrsz-u 824 m
2
 „árok” művelési ágú 

ingatlanból jelenleg kitérőként használt 71 m
2
 nagyságú terület vevőjéül 

Cser Szilárd és dr. Tóth Ramóna Szigliget, Külsőhegyi út 62. szám 

alatti lakosokat jelöli ki.  

Az ingatlan vételárát az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 

5500 Ft/m
2
 áron állapítja meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőket tájékoztassa, az adásvételi szerződést írja alá. 

Határidő: 2013. január 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

0175/41., 0175/42., 0175/43 és a 0175/48 hrsz-u ingatlanok értékbecslése 

 

Balassa Balázs polgármester: A 0175/41., 0175/42., 0175/43 és a 0175/48 hrsz-u területek a 

Tapolca patak mellett találhatóak, bizonyára minden képviselő társam előtt van látványban, 

hogy a régi bozóti kiskertek jelenleg milyen állapotban vannak. Nem tudom a kérelmezőnek 

milyen célja van ezekkel az ingatlanokkal, csak azt tudom, hogy a mellette lévő ingatlanok az 

ő tulajdonában vannak. Szeretnék összevonni ezt a területet és egy egységként kezelni. 

Véleményem szerint a jelenlegi állapotnál minden csak jobb lehet. Természetesen a területhez 

nem illeszkedő fejlesztéseket a nemzeti park, és a rendezési tervünk úgy sem fogja engedni, 

viszont egy kaszáló vagy esetleg mezőgazdasági művelésbe bevont terület sokkal 

gondozottabbá tenné a település határát. Az értékbecslő 50 Ft/m
2
-ben határozta meg az 

értéket. Ennek megfelelően a teljes terület értékesítése esetén a 7877 m
2
 ára 393.850 Ft lenne. 

Véleményem szerint ennél magasabb árat nem kapunk ezért a területért. Az értékesítést nem 
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azért támogatom, mert feltétlenül szükségünk lenne az ezért kapott pénzre, hanem remélem, 

hogy az új tulajdonosok hasznosítani, művelni tudják az ingatlanokat és ezzel is csökken a 

település közigazgatási területén a gondozatlan ingatlanok száma. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én úgy emlékszem, hogy a Csuk-i területeket ennél magasabb 

áron értékesítettük, de el tudom fogadni az 50 Ft-os m
2
 árat annak reményében, hogy tényleg 

csökken a bozótos területek száma és az új tulajdonos, hasznosítani tudja. Javaslom az 

ingatlanok értékesítését. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, a képviselő-testületnek, hogy a 0175/41 hrsz-u 

2735 m
2
 szántó művelési ágú, a 0175/42 hrsz-u 2958 m

2
 nagyság terület 2/8 tulajdoni 

hányadát 740 m
2
-t, 0175/43 2890 m

2
 nagyságú szántó művelési ágú és a 0175/48 hrsz-u 3024 

m
2
 nagyságú szántó művelési ágú ingatlan ½ tulajdoni hányadát értékesítésre jelölje ki. Az 

ingatlanok vevőjéül Rák Károlyné 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u 71. szám alatti lakost 

jelölje ki. Az önkormányzat tulajdonát képező rész 7877 m
2
, melynek forgalmi értékét az 

értékbecslő által megállapított 393.850 Ft-ban állapítsa meg. Aki ezzel egyetért, kérem, most 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

150/2012.(XII. 21.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 0175/41 hrsz-u 2735 m
2
 szántó művelési ágú 1/1 

tulajdoni hányadát, a 0175/42 hrsz-u 2958 m
2
 nagyság terület 2/8 

tulajdoni hányadát 740 m
2
-t, a 0175/43 hrsz-u 2890 m

2
 nagyságú szántó 

művelési ágú 1/1 tulajdoni hányadát és a 0175/48 hrsz-u 3024 m
2
 

nagyságú szántó művelési ágú ingatlan ½ tulajdoni hányadát 

értékesítésre kijelöli. 

Az ingatlanok vevőjéül Rák Károlyné 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond 

u 71. szám alatti lakost jelöli ki.  

Az önkormányzat tulajdonát képező rész 7877 m
2
, melynek forgalmi 

értékét az értékbecslő által megállapított 393.850 Ft-ban állapítja meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Rák 

Károlynét tájékoztassa, az adásvételi szerződést írja alá. 

Határidő: 2013. január 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.15 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester         körjegyző 

 


