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

képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, az ülés határozatképes. 

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a javasolt napirendi pontokat. Javasolom, hogy 4. 

napirendi pontként a „Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat projekt 

menedzsment kiválasztásával  egészítsük ki a napirendi pontokat. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

 1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

2./ „Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat közbeszerzést 

lebonyolító cég kiválasztása 

 

3./ „Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat építési beruházásra 

vonatkozó kiviteli tervek készítőjének kiválasztása 

 

4./ „Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat projekt menedzsment 

kiválasztása 

 

5./ Strandi bérleti szerződés kérelmek elbírálása 

 

 6./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet, előterjesztést 

képviselő társaim kézhez kapták. Az idei évben a bevételi és kiadási oldal között különbség 

van, a bevétel 7.844 e Ft-tal több, mint a kiadás. Az állami támogatás kevesebb, mint az előző 

évben, viszont azáltal, hogy a pedagógusok bérét az állam átvállalta, kedvezőbb az 

önkormányzati támogatás a kötelező, illetve vállalt feladatok ellátásánál. Kérem, hogy 

kérdéseiteket, javaslataitokat tegyétek meg. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Személyi jövedelemadó helyben maradó résznél idei évben 

nincs állami támogatás, viszont a kiadási oldalnál lényegesen kevesebb a személyi juttatás, a 

munkáltatói járulékok. Ez azért kevesebb, mert az iskolánál a pedagógus bérek nem jelennek 

meg. A tervezetben szereplő beruházások és karbantartások reméljük, zökkenőmentesen 

elkészülnek, gondolok itt a fűtéskorszerűsítésre, vár pályázatra, buszvárók építésére. 

 

Balassa Balázs polgármester: Buszvárók építésével kapcsolatban másképp értelmezi a 

tervező, az építési hatóság az engedélyeztetési eljárást. A legutóbbi információ szerint, az idei 

évben mégsem kell engedélyeztetési eljárást lefolytatni, a szakhatóságok hozzájárulását kell 

beszerezni.  

 

Káli Magdolna képviselő: A háziorvosi szolgálat fűtéstámogatásánál az előző évben 120 e Ft 

volt tervezve, idei évben 60 e Ft, látom itt már a bio-kazánnal lett számolva. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban több 

kérdés, észrevétel nincs, javaslom, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 

képviselő-testület fogadja el. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

1/2013.(II. 28.) 

r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

 

2./ „Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat közbeszerzést lebonyolító 

cég kiválasztása 

 

Balassa Balázs polgármester: A vár pályázattal kapcsolatban tudni kell, hogy a közbeszerzés 

lebonyolítása, a projekt menedzsment, a kiviteli tervek elkészítése szerepelnek a pályázatban. 

A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Medios Hungary Kft 2.750 e Ft + Áfa, a 

ROP Zrt 2.100 e Ft + Áfa, a Grants Consulting Kft 2.900 e Ft + Áfa összegben adott ajánlatot. 

A benyújtott ajánlatok alapján a ROP Zrt ajánlata a legkedvezőbb.  

Javasolom, hogy a „Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat 

közbeszerzésének lebonyolításával a ROP Regionális és Országos Projektkezelő Zrt-t (8000 

Székesfehérvár, Dunaszerdahelyi utca 3.) bízza meg a képviselő-testület az árajánlatban 

közölt 2.100 e Ft + Áfa összegben. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

18/2013.(II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Önkormányzat képviselő-testülete a „Balaton várának 

fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat közbeszerzésének 

lebonyolításával a ROP Regionális és Országos Projektkezelő Zrt-t 

(8000 Székesfehérvár, Dunaszerdahelyi utca 3.) bízza meg az 

árajánlatban közölt 2.100 e Ft + Áfa összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására vonatkozó vállalkozói szerződést kösse meg. 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

3./ „Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat építési beruházásra 

vonatkozó kiviteli tervek készítőjének kiválasztása 

 

Balassa Balázs polgármester: A pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési terveket 

Albert Tamás tervező illetve a Poligon Csoport Kft készítette. Úgy gondoltuk a kiviteli 

terveket ők készítik el, és ellátják a műszaki ellenőri feladatokat is. Sajnálatos módon a 

megnyilvánulásaik, az ajánlataik alapján komoly bizalomvesztés ért bennünket, ezért azt 

mondtuk, kérünk három más tervező cégtől is ajánlatot, megvizsgáljuk, hogy hasonló 

tudásban, műemléképület tervezésre milyen összegben érkeznek árajánlatok. Egyeztettünk 

Paál úrral, olyan tervező cégeket kellett megkeresnünk, ahol műemléktervező is van, így most 

4 árajánlat áll rendelkezésünkre. 
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A Poligon Csoport Kft 6.472 e Ft + Áfa, az NBArchitects Kft 8.180 e Ft + Áfa, Czeruza Bt 

7.940 e Ft + Áfa, a MATA-DÓR Architektúra Kft 6.320 e + Áfa összegben adott ajánlatot. A 

legkedvezőbb ajánlatot adó a MATA-DÓR Kft. Utána érdeklődtünk Budapesten komoly 

műemléképületek tervezését végezték, megfelelő a felkészültségük is. Javaslom, hogy a 

„Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat építési beruházásra vonatkozó 

kiviteli terveket a legkedvezőbb ajánlatot adó MATA-DÓR Architektúra Kft-nél rendelje meg 

a testület 6.320 e Ft + áfa összegben. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a meghozta az alábbi 

 

19/2013.(II. 14.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balaton várának 

fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat építési beruházásra vonatkozó 

kiviteli terveket a legkedvezőbb ajánlatot adó MATA-DÓR 

Architektúra Kft-nél (1112 Budapest, Dió u. 3-5.) rendeli meg az 

árajánlatban közölt 6.320 e Ft + Áfa összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiviteli tervek elkészítésére 

vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg. 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy jogásszal megnézettük az 

Albert Tamással kötött korábbi szerződést. Egyértelműen az volt a válasz, hogy mással is 

elkészíttethetjük a kiviteli terveket, a szerződés nem tartalmaz szerzői jogot. 

 

 

4./ „Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat projekt menedzsment 

kiválasztása 

 

Balassa Balázs polgármester: A közbeszerzésre bekért ajánlattevők projekt menedzsment 

feladatot is ellátnak, mind a három cégtől kértünk ajánlatot. Medios Hungary Kft 5.250 e Ft + 

Áfa, a ROP Zrt 5.100 e Ft + Áfa, a Grants Consulting Kft 4.750 e Ft + Áfa összegben adott 

ajánlatot. A projekt menedzsment feladata a pályázatban foglaltak megvalósításának 

figyelemmel kísérése, a pályázathoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátása, a projekt 

lezárásáig a monitoring elkészítése. A legkedvezőbb ajánlat adót javaslom megbízni a projekt 

menedzsment feladatok ellátására az árajánlatban közölt ajánlat alapján.  

 

Balassa Sándor képviselő. A műszaki ellenőri feladatokat ki fogja ellátni? 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt külön személy fogja ellátni. Három árajánlatot fogunk 

kérni, abból fogjuk kiválasztani a műszaki ellenőri feladatot ellátót. 

Javaslom, hogy a „Balaton várának fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat projekt 

menedzsmenti feladatok ellátásával a Grants Consulting Kft-t bízza meg a képviselő-testület 

az árajánlatban közölt 4.750 e Ft + Áfa összegben. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

20/2013.(II. 14.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balaton várának 

fejlesztése” KDOP-2.1.1/D-12 pályázat projekt menedzsmenti feladatok 

ellátásával a Grants Consulting Kft-t (8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 7.) 

bízza meg az árajánlatban közölt 4.750 e Ft + Áfa összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt menedzsmenti feladatok 

ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg. 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

5./ Strandi bérleti szerződés kérelmek elbírálása 

 

Strandi Büfék Kft szerződésmódosítási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Strandi Büfék Kft kérelmet nyújtott be bérleti szerződés 

módosítására. A strandi Falatozót illetve a Saláta Büfét üzemeltetette a kft. A kft tulajdonosok 

kérik, hogy a „Falatozó” bérleti szerződését Strandi Büfék Kft-vel, míg a „Saláta büfét” Balló 

Piroska által megalakítandó egyszemélyes gazdasági társasággal kösse meg a képviselő-

testület. Javaslom, hogy a „Saláta büfére” vonatkozó bérleti szerződést a képviselő-testület 

módosítsa, a bérleti szerződést Balló Piroska képviseletében a Roleven Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft-vel kösse meg a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

21/2013.(II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t  

 

A képviselő-testület a Strandi Büfék Kft-vel a „Saláta büfé” 

megnevezésű egységre kötött bérleti szerződést módosítja, az eredeti 

szerződésben foglalt feltételekkel új bérleti szerződést köt Balló Piroska 

képviseletében a Roleven Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződésmódosítást írja 

alá. 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A Falatozó és Saláta büfé tető héjazatát szeretnék a bérlők 

lecserélni, valamint a keszegsütő fölé egy féltetőt elhelyezni. Erre az építési hatóság azt 

mondta, hogy valószínűleg nem engedélyköteles, viszont a falatozó mellé is szeretnének egy 

„nyúlványt” kiépíteni, ami viszont engedélyköteles. (Vázlatterveket átadja a testület 

tagjainak). Én azt a részt tudom támogatni, ami nem engedélyköteles, amennyiben az 

építésihatóság, a szakhatóságok ezt lenyilatkozzák. Előzetes egyeztetésen jeleztem a bérlők 

felé, hogy a beruházás „lelakására”, bérleti díj csökkentésre nem látok lehetőséget és arra sem 
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látok esélyt, hogy a lejáró bérleti szerződést a képviselő-testület pályáztatás nélkül 

meghosszabbítja. Én arra látnék esélyt, hogy amennyiben az egység 2015-ben 

megpályáztatásra kerülne, és nem a bérlők nyernék el a pályázatot, az új bérlőnek ezt a 

beruházást ki kell fizetni. 

 

Lutár Mária körjegyző: Szerződésben kell ezt rögzíteni. Tehát ha hozzájárul a képviselő-

testület, hogy a bérlők ezt a beruházást elvégezzék, de nem a jelenlegi bérlők lesznek a 

nyertes pályázók, a beruházási költséget kérik vissza. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem az önkormányzat fizeti vissza, hanem a következő bérlő.  

 

Lutár Mária körjegyző: Azt a pályázati kiírásba kell belevenni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondoltam, hogy belevesszük a pályázati kiírásba. 

 

Lutár Mária körjegyző: Rögzíteni kell a szerződésben, hogy mennyi lesz a beruházási 

költség, évente mennyi jut, hány évre osztja el. Ezt ki kell dolgozni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mi az, hogy évente mennyi jut? Az volt a javaslat, hogy az új 

bérlő kifizeti nekik a beruházás összegét. 

 

Lutár Mária körjegyző: Most 2013. van, nyilván nem a teljes összeget fogja kifizetni. 

 

Balló Piroska kér szót. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megadja a szót. Kérem, ismertessétek a testülettel, hogy mit 

tartalmaz a költségvetés a tetőn és az esetleges két toldáson kívül. 

 

Balló Piroska: A költségvetés csak ezt tartalmazza. Ha nem engedélyezik a toldást, az jön le 

belőle. A két büfé között is szeretnénk egy fix tetőt, ott most egy sátortető van, ami nem szép, 

az építési hatóság is javasolta. 

 

Juha Ádám Oszkár: Amennyiben lehetőség lenne rá egy plusz asztalsor kirakását is 

szeretnénk kérni a testülettől. 

 

Balassa Sándor képviselő. Az a bérleti díj növekedésével jár. 

 

Balassa Balázs polgármester: A fedéseknél én arra gondoltam, ami ilyen-olyan mobil 

dologgal most is fedett. Most elvi döntést kellene hozni, mert, amennyiben a testület nem 

támogatja, akkor felesleges a bérlőknek plusz költségeket bevállalnia. 

 

Balassa Sándor képviselő: Küllemre szerencsés lenne, az alapterület növekvés bérleti díj 

változást hoz, a többit megmondja a hatóság. Bérlők saját maguktól állnak neki a 

kivitelezésnek, a testület nem kérte, a bérlők a bevételük növekedésének reményében 

készítenék ezt a megoldást. Úgy gondolom, ha nem ők lesznek későbbiekben a bérlők, a 

beruházás költségét visszakaphassák. 

 

Balló Piroska: Így korrekt, ha nem mi leszünk a későbbi bérlők a beruházás költségét vissza 

szeretnénk kapni. Elkészítenénk, azért, hogy szebb és jobb legyen. 

 



 7 

Balassa Balázs polgármester: Szavazásra bocsátom, hangsúlyozom elvi döntésről van szó, a 

képviselő-testület a végső döntését az ehhez szükséges igazolások beszerzését követően hozza 

meg. Aki egyetért azzal, hogy a Strandi Büfék Kft és Balló Piroska az általuk bérlet strandi 

egységeknél az épületek közötti fedést, a keszegsütő feletti féltetős toldást, valamint régi 

héjazat cseréjét – amennyiben ahhoz építési engedély nem szükséges – elvégezze, aki egyetért 

ezzel, az kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

22/2013.(II. 14.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület elviekben támogatja, hogy a Strandi Büfék Kft és 

Balló Piroska az általuk bérlet strandi egységeknél az épületek közötti 

fedést, a keszegsütő feletti féltetős toldást, valamint a régi héjazat 

cseréjét – amennyiben ahhoz építési engedély nem szükséges – 

elvégezze. A képviselő-testület a végső döntését az ehhez szükséges 

igazolások beszerzését követően hozza meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőket tájékoztassa. 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Blödorn és Dulin Strandcikk Kft strandi bérleti kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Blödorn Péter kérelmet nyújtott be a strandi napozóágy bérleti 

szerződés négy éves meghosszabbítására. 

 

Balassa Sándor képviselő. Elfogult vagyok, tartózkodni fogok a szavazásnál. 

 

Szabó Tibor alpolgármester. Négy év volt korábban is? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen. Az előző évben 558 e Ft volt a bérleti díj. Pozitívum, 

mindig szigligeti fiatalokat alkalmazott a bérleti díjat határidőben befizette. Javaslom, hogy a 

bérleti szerződést 4 évvel hosszabbítsuk meg, a bérleti díj 560 e Ft + a 2012. évi infláció. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

 

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

 

23/2013.(II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Blödorn és Dulin Strandcikk Kft részére a strand 

területén napozóágy és napernyő kölcsönzés céljára kötött bérleti 

szerződés időtartamát 4 évvel meghosszabbítja. 

A bérleti díj 560 e Ft + a 2012. évi infláció. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Bogdán József strandi bérleti kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Bogdán József kéri a képviselő-testületet, hogy az idei évben 

is engedélyezzük részére a vattacukor, pop-corn árusítását. A kérelmében főtt kukorica 

árusítását is kéri. Előző években a főtt kukorica árusítását nem engedélyeztük, tavalyi évben 

Domonkos Zoltán árusított főtt kukoricát, aki szintén benyújtotta kérelmét. Tavalyi évben 104 

e Ft volt a bérleti díj. Javaslom, hogy az idei évben is biztosítsuk a lehetőséget 105 e Ft bérleti 

díj ellenében. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

24/2013.(II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Bogdán József Badacsonytördemic, 

Debreczenyi u. 24. szám alatti lakos részére 2013 évben 

vattacukor és pop-corn árusításra a strandon helyet biztosít. 

A bérleti díj összege 105.000 Ft. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő. 2013. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Domonkos Zoltán strandi bérleti kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Domonkos Zoltán kéri a képviselő-testületet, hogy az idei 

évben is biztosítsunk részére területet kürtőskalács és főtt kukorica árusításra a strandon. Kéri 

továbbá, hogy a bérleti szerződést 5 évre kössük meg. 

 

Balassa Sándor képviselő. Plusz beruházást már nem igényel a tevékenysége, az 5 éves 

szerződést soknak tartom. 

 

Káli Magdolna képviselő: 4 éves bérleti szerződéseket kötöttünk, 4 évet javasolnák. 

 

Balassa Balázs polgármester: Tavalyi évben volt 1 év, ezt kiegészítjük mostantól 3 évvel, 

2016. december 31-ig. Bérleti díj 210 e Ft + a 2012. évi infláció. A bérleti díj összege évente 

az infláció összegével emelkedik. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

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

 

25/2013.(II. 14.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Domonkos Zoltán részére a strandon 6 m
2
 

nagyságú területet biztosít kürtőskalács és főtt kukorica árusítására 

2016. december 31-ig. 

A bérleti díj összege 210 e Ft + a 2012. évi infláció. A bérleti díj 

összege évente az infláció mértékével emelkedik. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő. 2013. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Rieger Zoltán főtt kukorica árusítási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester. Rieger Zoltán tapolcai lakos főtt kukorica árusításra nyújtott 

be kérelmet. Az előző kérelmező részére biztosítottuk a lehetőséget, a testület korábbi 

álláspontja az volt, hogy ugyanazon tevékenység folytatásához nem járulunk hozzá, így 

javaslom, hogy a kérelmet utasítsa el a képviselő-testület. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

26/2013.(II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Reiger Zoltán főtt kukorica árusítására vonatkozó 

kérelmét elutasítja, a strandon területet nem biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő. 2013. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balatonederics település rendezési terv módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Balatonederics Község Önkormányzata módosítani kívánja a 

település helyi építési szabályzatát. 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 Balatonederics 

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 

 

27/2013.(II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Balatonederics 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 

Balatonederics Község Önkormányzatát határozat kivonat 

megküldésével tájékoztassa. 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelmet juttatott 

el a testülethez. Az elmúlt évben is biztosítottunk támogatást. Javaslom, hogy 50 e Ft 

támogatást biztosítsunk a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. 

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

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

 

28/2013.(II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére 50.000 Ft támogatást biztosít a 2013. évi 

költségvetésben tervezett összeg terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átadására vonatkozó 

megállapodást írja alá, az összeg átutalásáról gondoskodjon. 

Határidő. 2013. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Kornél és Hegedűs Krisztina lakótelek vásárlási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Balassa Kornél nyújtott be lakótelek vásárlásra kérelmet. 

(Ismertetem a kérelmet.) A Liget utcában a 4 db lakótelek egy tömbben van, a telekalakítást el 

kell végezni. Az építéshatósággal egyeztettem, egy kitétel van, minden telekhez utat kell 

biztosítani. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Már beszélgettünk a lakótelkek kialakításának folytatásáról. 

Elmondtam, én tudom támogatni és nem azért, mert képviselő társam fia, azért tudom 

támogatni, mert szigligeti fiatal. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amikor a lakótelek árát meghatároztuk, nemcsak az 

ingatlanokra történő bekötés, hanem a teljes gerinchálózat is beletartozott. 

 

Balassa Sándor képviselő: A közművek kialakítása nem a telkek kialakítását kell, hogy 

szolgálja, nyilván annak a továbbvitelét. Nem egy bekötést kell elhozunk a csővégről, hanem 

addig ki kell építeni a gerincvezetéket. 

 

Balassa Balázs polgármester: Most egy telek kialakításáról lenne szó, mert van olyan 

terület, ami 89 m
2
, de a tulajdonosa nem adta el. El kell döntenünk, hogy akarjuk-e a többi 

telek kialakítását, mert, akkor el kell indítani a kisajátítási folyamatot. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Mondanám, hogy indítsuk el, de a telkekre helyi jelentkező 

nincs. Annak nem sok értelmét látom, hogy valaki bárhonnan idejön, és 2-3 millióért kap egy 

telket. 
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Balassa Balázs polgármester: Közvetve döntsünk a kérelemről. Ha úgy dönt a testület, hogy 

elindítjuk a telekalakítást, elindítom a folyamatot. Amennyiben a telek kialakításra kerül, 

akkor értékesítjük. 

 

Ihász Feriéknél lévő bástyát, kerítést le kell bontatni, hogy a teljes ingatlant át tudjuk adni a 

vevőknek. Aki azzal egyetért, hogy a Liget utcai telekkialakítást a képviselő-testület elindítsa, 

kérem, most szavazzon. 

 

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

 

29/2013.(II. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Liget utcai telekkialakítás elindításával egyetért. 

Megbízza a polgármestert, hogy a telek kialakítással kapcsolatos 

eljárást indítsa el. 

Határidő. 2013. március 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

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

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


