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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2013. április 11-én 19.00 órai kezdettel tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

Baráth Sándor képviselő 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

  

 

 

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

képviselő közül 5 jelen van, az ülés határozatképes.  

 

Az ülést megnyitom. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Önkormányzati feladatok közös ellátására vonatkozó társulási megállapodás elfogadása 

 

2./ Vegyes ügyek 
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1./ Önkormányzati feladatok közös ellátására vonatkozó társulási megállapodás 

elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: Mint arról már többször beszéltek 2012. december 31-én 

megszűnt a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás. A Társulásban résztvevő 

önkormányzatok úgy döntöttek, hogy a Társulás által ellátott feladatok közül továbbra is 

együtt látják el a belső ellenőrzési feladatokat és az orvosi ügyeleti ellátást és a szociális 

allapszolgáltatási feladatokat.. Az új jogszabályoknak megfelelően 2013. január 1-től 

létrehozták a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulást. Az új társulás gesztor feladatait a 

törvényi szabályozásnak megfelelően Tapolca város látja el átmenetileg, a város úgy döntött, 

hogy a  gesztor feladatokat nem látja el.  A 32 önkormányzat közül Lesenceistvánd vállalta 

magára a gesztor feladatokat, a társulás elnöke Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere. A 

Társulás munkaszervezeti feladatait a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal látja el 

dr. Gelencsér Ottó irányításával. A képviselő-testületnek a mai ülésen a társulási 

megállapodást kell elfogadni. 

Javasolom, hogy a  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

50/2013. (IV.11.) Kt. sz. 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás” (Tapolca, 

Nyárfa u. 3.) társulási megállapodást elfogadja. A 

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 

Lesenceistvánd Önkormányzat költségvetési szerve. A 

társulás elnöke Tóth Csaba Lesenceistvánd község 

polgármestere. A Társulás pénzügyi-számviteli, 

gazdálkodási feladatait Lesenceistvándi Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el. 

Megbízza a polgármestert, hogy a tárulási megállapodást 

írja alá. 

 

 

2./ Tulajdonosi hozzájárulás 

 

Balassa Balázs polgármester: A Magyar Telekom Nyrt. optikai kábel fektetését tervezi 

Badacsonytördemic és Szigliget között. A nyomvonal érinti az Önkormányzat tulajdonában 

lévő0133/7, 0133/8 és 133/9 hrsz-u ingatlanokat, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő 

0120/54, 0120/2, 0131,0100, 091, 011 hrsz-u közutakat. Az engedélyezési eljáráshoz 

szükséges az önkormányzat részéről a tulajdonosi hozzájárulás, javasolom, hogy a Képviselő-

testület az Akro-Sat Kft. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. kérelme és a csatolt 

engedélyezési tervdokumentáció alapján Badacsonytördemic és Szigliget községek között 

„Szigliget 2 TMH NodeB optika építés” engedélyezési tervéhez Szigliget Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő 0120/54, 0120/2, 0131,0100, 091, 011 hrsz-u közutak, 

valamint a 0133/7, 0133/8 és 133/9 hrsz-u ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi 

hozzájárulást adja meg. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

51/2013. (IV.11.) Kt. sz. 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzata  az Akro-Sat Kft. 

Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. kérelme és a csatolt 

engedélyezési tervdokumentáció alapján 

Badacsonytördemic és Szigliget községek között 

„Szigliget 2 TMH NodeB optika építés” engedélyezési 

tervéhez Szigliget Község Önkormányzata tulajdonában 

lévő 0120/54, 0120/2, 0131,0100, 091, 011 hrsz-u 

közutak, valamint a 0133/7, 0133/8 és 133/9 hrsz-u 

ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást 

megadja. 

Megbízza polgármestert, hogy a Képviselő-testület 

döntéséről a kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2013 április 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

3./ Légkábel kiváltása a Liget utcában 

 

Balassa Balázs polgármester: A Liget utcában kialakított telkeket keresztező légkábel 

cseréjére 2 millió forintot terveztünk a 2012 évi költségvetésben. Az E.ON 8 millió forintos 

árajánlatot adott. Megkerestem az E.ON-nak dolgozó vállalkozót az ElektroCsali Kft-t, akik 6 

millió forintért vállalnák a munkát. Azt gondolom ennyit nem ér meg, az lenne a javaslatom, 

hogy az érintett két telek tulajdonosának ajánljunk fel másik telket és ezekből a telkekből 

legyen közpark. 

 

Balassa Sándor képviselő: Miért ilyen drága? 

 

Balassa Balázs polgármester: Át kell hozni a vezetéket a patak alatt. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az E.On-é a vezeték. 

 

Balassa Sándor képviselő: Megcsináltatjuk és utána át kell adni az E.ON-nak. 

 

Káli Magdolna képviselő: Kié a két érintett telek? 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy tapolcai vállalkozó illetve egy Svájcban élő család vette 

meg a két telket. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tételes árajánlatot adtak? Egy kábel fektetés nem lehet ennyi. 

 

Balassa Balázs polgármester: Megpróbálok újabb árajánlatot kérni, annak ismeretében a 

későbbiekben döntünk. 
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4./ Farkas villa bérleti ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Farkas villában 

kikapcsolták az áramot, mert a korábbi bérlő nem rendezte az áramszámlát. A bérleti jogot 

megszerző Kft-t többször eladták a tulajdonosok egymásra mutogatnak, az 1,4 millió Ft-os 

tartozást senki nem akarja kifizetni. 

Javasolom, hogy az áramdíjtartozás miatt a bérlővel a bérleti szerződést ne hosszabbítsuk 

meg, a Képviselő-testület vonja vissza 48/2013. (IV. 02.) Kt. számú határozatát. 

Javasolom továbbá, bízzuk meg dr. Iglódi Endre ügyvédet, hogy az önkormányzatot terheli-e 

az áramdíjtartozással kapcsolatban kötelezettség, illetve az áram visszakapcsolása milyen 

feltételekkel történhet meg.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

52/2013. (IV.11.) Kt. sz. 

h a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a Farkas villa áramdíjtartozása miatt 

a villa bérlőjével a bérlővel a bérleti szerződést nem 

hosszabbítja meg, 48/2013. (IV. 02.) Kt. számú 

határozatát visszavonja. 

Megbízza dr. Iglódi Endre ügyvédet annak vizsgálatával, 

hogy az önkormányzatot terheli-e az áramdíjtartozással 

kapcsolatban kötelezettség, illetve az áram 

visszakapcsolása milyen feltételekkel történhet meg. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

képviselő-testület döntését a bérlővel közölje, és dr. 

Iglódi Endre részére adjon megbízást. 

 

Határidő: 2013. április 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.45 órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

              polgármester              jegyző 

 


