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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2013. június 27-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

Jelen vannak: 

 Balassa Balázs polgármester 

 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 

napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek javaslata?  

 

Szabó Tibor képviselő: Nekem van napirendi pont javaslatom, a vegyes ügyekhez. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért a meghívó szerinti napirendi pontokkal, kérem, 

most szavazzon.  

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend: 

 

1./ Védőnői társulás társulási megállapodás felülvizsgálata 

2./ Települési Értéktár létrehozása 

2./ Vegyes ügyek 
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1./ Védőnői társulás társulási megállapodás felülvizsgálata 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Kérem Lutár 

Mária jegyzőt amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése van azt tegye meg. 

 

Lutár Mária jegyző: A védőnői feladatokat társulás útján látja el a négy település, 

Badacsonytördemic, Hegymagas, Raposka és Szigliget. A társulásokról szóló törvényt az 

Országgyűlés hatályon kívül helyezte, az önkormányzati társulásokra vonatkozó szabályokat 

2013. január 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza.  A 

társulási megállapodásokat 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően módosítani kell. 2013. július 1-jétől csak jogi személyiséggel 

rendelkező önkormányzati társulások működhetnek. A fenntartó önkormányzatok döntési 

lehetősége, hogy módosítják a társulási megállapodást, vagy megszűntetik a társulást és 

feladat ellátási szerződéssel látják el a kötelező önkormányzati feladatot. Az előterjesztés az 

utóbbi javaslatot tartalmazza. Feladat ellátási szerződéssel látjuk el a feladatot, úgy, hogy 

Szigliget marad továbbra is a feladat ellátó, a többi önkormányzat pedig szerződéssel veszi 

igénybe az ellátást. Az előterjesztés melléklete a társulást megszüntető megállapodás illetve a 

szerződés a feladat ellátására. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Akkor, aki 

egyetért azzal, hogy a most lévő társulásunkat megszüntessük, azt kérem, most szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

91/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) 

bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta 

a jogi személyiség nélküli, Szigliget székhellyel működő 

védőnői feladatok ellátására létrehozott társulás társulási 

megállapodását. 

A felülvizsgálat eredményeképpen a Képviselő-testület a 

társulást 2013. június 30. nappal megszűnteti.  

A jegyzőkönyv mellékletét képező megszűntető okiratot 

jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: Balassa balázs polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy új megállapodást kössünk a másik 

három önkormányzattal, a feladatellátásra vonatkozóan, vagyis egy feladat ellátási szerződést, 

azt kérem, most szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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92/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 

jegyzőkönyvhöz csatolt egészségügyi feladat ellátási szerződés 

szerint a Szigliget, Kossuth u. 23. székhellyel működő területi 

védőnői szolgálat működtetését.  

Felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi feladat ellátási 

szerződés aláírására. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 

2./ Települési Értéktár létrehozása 

 

Balassa Balázs polgármester: Örömmel közölte Lasztovicza Jenő elnök úr, hogy Veszprém 

megyében létrehozták a Megyei Önkormányzatnál a Veszprém Megyei Értéktár Bizottságot. 

A mi előterjesztésünk arról szól, hogy nem hozzuk létre, azért van egy nemleges határozati 

javaslat, mert nem tudjuk, hogy milyen kötelezettségekkel jár. Bármikor létre lehet ezt hozni. 

Mi a véleményetek, szeretnétek létrehozni? Ez egy újabb kötelezettség, újabb gond és újabb 

probléma. Ettől még ugyanúgy itt marad a hegy, ugyanúgy megmarad a vár, és ugyanúgy 

érték az érték, ha nincsen erről ilyen listánk, meg folyamatosan nem kell erről jelentéseket 

írni, meg beszámolókat, meg táblákat kirakni. Nem tudom, hogy ez milyen kötelezettségekkel 

fog járni. Gondolom, pénzt nem adnak. 

 

Lutár Mária jegyző: A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet hatálybalépést követő 60 napon belül 

kell a képviselő-testületnek döntést hozni arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével. Ezt a határidőt követően bármikor létrehozható a települési 

értéktár.  

 

Balassa Balázs polgármester: Illetve valószínűleg a Megyei Önkormányzat által létrehozott 

Hungaricum Értéktárhoz is csatlakozhatunk, vagy oda is fel lehet venni az értékeinket, 

anélkül, hogy mi ezzel külön foglalkoznánk. Akkor amennyiben nincs ezzel kapcsolatban 

észrevétel, aki el tudja fogadni, hogy mi most jelenleg ne hozzunk létre ilyen értéktárat, az 

kérem, most szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

93/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar 

nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott települési 

értéktárat nem szándékozik létrehozni. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

megyei közgyűlés elnökét 

Határidő: 2013. július 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Szabó Tibor alpolgármester jelezte, hogy vegyes ügyek között 

szeretne egy javaslatot tenni. Kérem alpolgármester urat terjessze elő a javaslatot. 

 

Szabó Tibor képviselő: Nem tudom, ti kaptatok-e levelet Albert Tamástól? Nekem az volna 

a javaslatom, hogy azért válaszoljunk rá a testület nevében.  

 

Balassa Balázs polgármester: Etikai bizottság előtt van az ügy, igazából csak kimondottan a 

kamarai tagokra kötelező érvényű ez a határozat. Igazából az önkormányzatra vonatkozóan 

semmiféle kötelezettséget nem von magával. Azt tudni kell, hogy folyamatosan mindenhol a 

Tamás feljelent bennünket, mindenhova írogatja a leveleit. Nekünk most péntektől van aláírt 

kiviteli tervdokumentációnk. A műemlék hivatal aláírta, most pillanatnyilag semmi akadálya 

nincs annak, hogy a közbeszerzést kiírjuk. Elvileg most már az Albert Tamás nem tudja 

hátráltatni, pedig mindent megtett ennek érdekében. Én nem javaslom, hogy Albert Tamást 

valamilyen fokon meghallgassuk, vagy egyáltalán felmerüljön benne, hogy a képviselő-

testület kíváncsi az érveire.  

 

Szabó Tibor képviselő: Én nem meghallgatni akarom. Azt kellene, egyszerűen válaszolni 

neki, hogy mióta elváltak útjaink, szépen leírni, hogy ez nem véletlenül történt, és értjük 

azokat a gondokat, bajokat, amik az elmúlt időszakban a nyakunkba zuhannak, most már 

tudjuk, hogy kinek az indíttatására, vagy kinek a közbeavatkozása végett. Én nem tudok 

megérteni embereket, akik nem tudnak elfogadni egy döntést.  

 

Balassa Balázs polgármester: Ő készítette az engedélyes tervet, illetve előtte ővele 

dolgoztunk együtt a várban. Előtte is voltak problémák, előtte is voltak gondok. 

Hangsúlyozom, én nem kaptam levelet, a képviselő-testületet kereste meg. Én máshogy 

gondolom, mint ti. Tegnap még küldött levelet újból az örökségvédelemnek.  

 

Szabó Tibor képviselő: Ezért kell egy szépen megfogalmazott levelet írni, hogy kedves 

Tamás, nem véletlenül döntöttünk mi úgy, hogy köszönjük szépen, eddig tartott.  

 

Balassa Balázs polgármester: Én azért nem írok neki se e-mailt, se levelet, mert sose lehet 

tudni, hogy mi az a mondat, mi az, ami miatt esetleg meg tud bennünket hurcolni. Ha nem 

írunk, nem foglalunk állást, akkor nincs az, hogy ő ezeket a leveleket bármilyen okból fel 

tudja ellenünk használni. Most ővele szemben ez a taktikám. Aki ennyi helyen fel próbál 

bennünket jelenteni, azzal úgy gondolom, hogy vigyázni kell nagyon. 

 

Szabó Tibor képviselő: És akkor még ő ezután könyörög? Megérteném, hogyha annak 

ellenére kekeckednének itt velünk, azt mondja neked, hogy Balázs, megpróbálok segíteni, 

igaz, hogy elváltak útjaink, de kötődök annyira ehhez a várhoz még mindig, és akkor érezve 

azt, hogy tényleg próbál segíteni, akkor az ember elgondolkodik, hogy adjunk neki 

lehetőséget, de ezek után? 

 

Balassa Balázs polgármester: Azt tudni kell, hogy az új tervezők folyamatosan keresték, 

hogy ők szívesen adnának neki munkát, szívesen bevonnák a munkába, még így is. De ő 

minden alkalommal elhárította. Beszéljétek meg, ha akartok, írjatok, én biztos, hogy nem 

foglalkozom vele.  

 

Káli Magdolna képviselő: Még akkor bíróságon van az ügy? 
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Balassa Balázs polgármester: Nem bíróságon, a kamarának az etikai bizottságánál van.  

Amennyiben az üggyel kapcsolatban nincs több észrevétel, javasolom, hogy amennyiben a 

képviselők Albert Tamás hozzájuk írt levelére észrevételt, javaslatot kívánnak tenni, az erre 

vonatkozó javaslatot a képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja meg.  

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

94/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a képviselők Albert Tamás képviselő-

testületi tagokhoz írt levelére vonatkozó javaslatait, észrevételeit 

- amennyiben arra javaslatot tesznek - a soron következő ülésén 

tárgyalja.  

 

Budapest II. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Bizonyára emlékeztek, minden évben döntöttünk erről, a 

Fővárosi II. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, akik a szentesi táborba hoznak 

gyerekeket, az idén július 12 – 17. között jönnének.  Ismét megkerestek, hogy kaphatnának-e 

strandbelépőt? Évek óta mindig kaptak. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

95/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

A Képviselő-testület a Budapest II. kerületi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ részére 2013. július 12-től 17-ig a 

csoport számára ingyenes strandbelépőt biztosít. 

Megbízza a polgármestert, hogy képviselő-testület döntéséről 

tábor szervezőjét tájékoztassa. 

Határidő: 2013. július 1. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Az általános iskola udvarán lévő bitumenes pályával kapcsolatos per 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Kaptam az Iglódi Endre ügyvédtől egy levelet a május 21-én 

tartott bejárásra vonatkozóan. Elég érdekes dolgokban kell nekünk most dönteni. Felolvasom 

a levelet: „Kustánczi féle ügyben kérlek, hogy a május 21-ei helyszíni tárgyalás kapcsán 

jegyzőkönyvben rögzítetteknek tegyünk eleget. Tehát kötelezettség vállalás történt a 

tekintetben, hogy június 15-től a következő tanév kezdéséig megakadályozásra kerül, hogy 

illetéktelen személyek a pálya területén tartózkodjanak, ott bármilyen játékot folytassanak. Az 

alperes kötelezettséget vállalt, hogy átmenetileg akadályokat helyez el a pálya környékén, 

illetve feliratokkal tájékoztatja a közönséget a tilalomról.  

 

Szabó Tibor képviselő: Én tudok adni 16 db gyönyörű szép szögletes fűrészelt méretes karót, 

amit ki lehet oda helyezni. Három zsinór, egy táblával: Használni tilos.  
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Balassa Balázs polgármester: Jó, akkor kérem, írjatok egy ajánlott levelet Kustánczi 

Gézánénak, melyben közlitek, hogy ki a kapcsolattartó, akit ő a nyári szünetben értesíthet. 

Ennek a levélnek a másolatát küldjétek meg részemre. Tibi? 

 

Szabó Tibor képviselő: Az a baj, hogy én nem találkozom az ügyvéd úrral, mert én még 

mindig ott tartok, hogy nagyon spekulálok, hogy a Kustánczi Ildit feljelentem rágalmazásért, 

becsületsértésért. És a tanú lesz a bíró úr, meg a két titkár, meg két bírónő, meg a két ügyvéd. 

ők lennének a tanúk. Az ő fülük hallatára, sőt rajta van a diktafonon is, a főbíró felvette. 

Mikor fenyegettem én meg? Ez egy olyan kijelentés volt, ami simán megállja a helyét, mert 

ott többen hallották, tehát nem két személy volt jelen, hanem ott voltunk nyolcan. Nagyon 

spekulálok. 

 

Balassa Balázs polgármester: Most jön a lényeg. Szükséges, hogy az önkormányzat 

valamilyen határozatot hozzon a tekintetben, hogy a betonozott területnek földdel való 

lefedését 25 cm vastagságban vállalja el, illetve arról nyilatkozni kell, hogy ehelyett kerítést 

vagy bármilyen feltételt létesít a betonozott terület körül.  

 

Káli Magdolna képviselő: Hát inkább kerítést. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én úgy gondolom, hogy a sportpálya funkció megszűnt. 

 

Szabó Tibor képviselő: Persze, ahhoz, hogy ott egy sorakozót tartunk tanévnyitókor. Én 

most kapcsolok, itt a Sanyi a múltkor mondja, mi az, hogy engedély nélküli építkezés? Mert 

az Ildi ezt mondta ott is, hogy engedély nélküli építkezést hajtott végre az önkormányzat, és 

ezért állítsák vissza az eredeti állapotot. Bíró meg mondja neki, hogy hölgyem, maradjunk 

annyiban, hogy ne maga döntse el, hogy itt tízmillióból, vagy ötvenmillióból oldja meg az 

önkormányzat a problémát. Kérdezzük meg, ha földdel fel van töltve, megfelel? Nem. 

Győzködnek a többiek is, hogy miért, ha az be van füvesítve, 25 cm vastagságban. Jó, 

húzogatta ott a vállát, azt se mondta, hogy igen, meg azt se, hogy nem, de azért úgy nézett ki, 

hogy a bíró is hajlik inkább erre az olcsóbb variációra. Na de hát, ha ott nincs olyan 

tevékenység, labdapattogtatás, akkor mi a probléma? 

 

Balassa Sándor képviselő: De egy udvaron miért nem lehet labdát pattogtatni? Egy 

iskolához miért nem tartozhat egy felület, ahova ki lehet menni úgy, hogy nem lesznek 

sárosak. 

 

Szabó Tibor képviselő: Hát azt mondom, hogy attól még ne kelljen lefednünk. Most ha neki 

az a baja, hogy ott zajártalom keletkezett, oké, nem fognak ott játszani a gyerekek. Azt 

mondja ott a bíró, „hölgyem, ez milyen ablak itt”? Azt mondja az Ildi, „WC ablak”. „És mi a 

probléma ott?” „Az hogy nem tudunk szellőztetni, mert bejön a zaj.” A WC-be bemegy a zaj? 

„És azok milyen ablakok?” Azt mondja, „folyosó van előttük”. „És hol van a hálószobája?” 

„Az utca felől.” Hát erre mondtam én, hogy a hálószobába sokkal nagyobb zaj megy be a 

buszok végett. Nem szóltak rá semmit. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én nem ragaszkodnék ehhez az összeshez. Mondjuk a kerítést 

bevállaltuk, amit én úgy gondolom, talán nem kellett volna. A másik dolog pedig, hogy le kell 

írni, hogy ez egy oktatási intézmény, egyedüli olyan felület, ahova eső után, vagy esőben is ki 

tudnak menni a gyerekek óraközi szünetben.  

 

Szabó Tibor képviselő: Arra meg biztos nem kellett építési engedély? 
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Balassa Balázs polgármester: Nem, azt sehol nem mondták, hogy erre építési engedély kell. 

Itt a zajhatással van a probléma. 

 

Szabó Tibor képviselő: Csoportos foglalkozás ott nem lesz. 

 

Balassa Sándor képviselő: Sportpálya funkciója megszűnt, kiírjuk, hogy sportolni nem lehet, 

én már be se keríteném. 

 

Káli Magdolna képviselő: És ha padot tennénk oda? 

 

Szabó Tibor képviselő: Attól fél az Ildi, hogy nyáron nincs itt felügyelet, és nemcsak a 

szigligeti gyerekek fognak itt játszani, hanem az összes nyaralótulajdonos, meg aki itt 

tartózkodik a Balaton-parton, az mind itt fogja pattogtatni a labdát. Erre kérdezte az ügyvéd, 

hogy Tibor megoldható? Persze, hogy megoldható, nyáron ki lesz téve a tábla, és kész. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ezt az ideiglenes kerítést megcsináljuk, kiírjuk, de azon kívül 

semmit. 

 

Szabó Tibor képviselő: Meg azt mondja, hogy a gyerekek letaposták a kerítést. Mondom, 

Ildikó, azt még édesapád rakta fel. Ott egy iskola, ő azt csinál, amit akar, mi meg álljunk 

vigyázban folyamatosan. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nekem az a gondom ezzel a drótos megoldással, hogy az 

mindig is veszélyes volt. Kisgyerek át akar futni, nem veszi észre, elvágja a nyakát. 

 

Balassa Sándor képviselő: Van a kocsimban több száz méter szalag. Annyit adok, hogy 

körbeszalagozzuk három csíkban, Tibi adja a karót, lefényképezzük, hogy ekkor és ekkor ezt 

csináltuk, tábla kint lesz. Őrzés nem lesz, aztán a gyerekek leszedik és pattogtatják a labdát. 

 

Szabó Tibor képviselő: Még mindig nem értem. Volt egyszer az első per, ahol nekünk adtak 

igazat, azt mondta a bíró, hogy szeptemberben itt végképp döntés születik.  

 

Balassa Balázs polgármester: Jó, csak ennek megvan a veszélye is. Hogyha olyan döntés 

születik, hogy helyben hagyják a legutolsót, az nagyon sokba fog nekünk kerülni. Én még 

mindig azt mondom, pedig nem vagyok az a típus, aki meghátrál, de lehet, hogy még 

szerencsésebb, hogyha azt mondjuk, hogy bevállalunk egy kerítést valamikor, egy dróthálós 

kerítést kapuval a pálya köré, amit csak az iskolások használhatnak. Csak az iskolának van 

kulcsa hozzá, aztán foglalkozásokra használhatják. 

 

Szabó Tibor képviselő: De ott elhangzott az Iglódi szájából olyan, hogy sporttevékenység ott 

nem fog történni, hogy ne zavarja. Kérdezi tőlem a bíró, hogy mégis miért ragaszkodnak 

hozzá? Mondom, bíró úr egy tanévnyitó, egy tanévzáró, egy ballagás, ez egy olyan szabad 

terület, ahol árnyék van, fák vannak, nehogy egy évben két alkalommal se lehessen ilyenre 

használni.  

 

Balassa Sándor képviselő: Nem tudom elképzelni, hogy jöhet olyan döntés, hogy egy 

közintézmény, vagy egy oktatási intézmény mellett ne lehessen betonozott placc. 

Sporttevékenységet megszüntettük, sportoláshoz szükséges kellékeket eltávolítottuk.  
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Balassa Balázs polgármester: Itt a legnagyobb probléma az, hogy azt nem tudjuk védeni, 

hogy bárki bármikor bemehet. Tehát az a legnagyobb gond, hogy azt nem tudjuk kordában 

tartani, éjjel 11 órakor ott bicikliznek, motoroznak, pattogtatnak. Biztos, hogy engem is 

idegesítene, és ezzel nem tudunk mit csinálni. És hoz tanúkat, akik tanúsítják, hogy éjjel ez 

történt, de semmit nem tudunk vele kezdeni. 

 

Szabó Tibor képviselő: Az utca felől van kerítés, azt be lehetne zárni. Alul meg, csak az 

óvoda meg az iskola közé is kell csinálni egy kaput. 

 

Balassa Sándor képviselő: Zárni kell az óvoda felőli kaput, meg az épület vonalába ki kell 

húzni valamit. Elől van kapu, ott van korlát, hátul le van zárva, ennyi. 

 

Káli Magdolna képviselő: Legalábbis motorral nem tud bemenni, de bemásznak. 

Balassa Balázs polgármester: Akkor a határozat az, hogy az önkormányzat az iskola 

területét határoló kapukat zárni fogja, ezáltal esti órákban, vagy tanítási időn kívül nem lehet 

bemenni. Illetve most körbekerítjük a pályát. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

96/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület az általános iskola udvarán lévő bitumenes 

pályával kapcsolatos perben az alábbi nyilatkozatot teszi:  

 

A képviselő-testület gondoskodik arról, hogy az általános iskola 

területét lezáró kapukat tanítási idő után illetve a nyári 

szünidőben egész nap zárva tartsák, ezzel megakadályozva azt, 

hogy tanítási időn kívül az iskola udvarán lévő bitumenezett 

területet sportolásra használják. 

Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 

nyilatkozatát az önkormányzatot képviselő dr. Iglódi Endre 

ügyvédnek juttassa el. 

Határidő: 2013. július 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

  

Takács Andrea bérleti kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Most már úgy tudom, addig eljutottunk, hogy kifizette az 

eddigi tartozását. Szeretné idén is bérbe venni a strandon a masszázs céljára kialakított 

helységet. „Sajnos a szezon nagyon rövid, előreláthatólag az időjárás sem lesz kedvező. 

Számításaim szerint a bevétel is ennek alapján csökken. Kérem, ezt figyelembe véve, 40-50 

ezer forintos bérleti díjat engedélyezni. Továbbá szeretném a bérleti szerződést legalább öt 

évre megkötni. Megvettem az előző bérből a berendezést, próbálom a helyiséget rendben 

tartani. Én nem munkát és segítséget kérek, hanem lehetőséget, hogy a terveimet meg tudjam 

valósítani.” 
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Balassa Balázs polgármester: Azt hiszem, 100 ezer forintot fizetett, és most a felét kéri, 

vagyishogy felére csökkentsük le a bérleti díjat.  

 

Szabó Tibor képviselő: Én a múltkor sétálgatok arra, és ki van téve a tábla, árak meg 

telefonszám, előjegyzés. Most nem működik? 

 

Balassa Balázs polgármester: Amikor engem megkeresett, akkor azt mondta, hogy július-

augusztusban szeretné ezt csinálni. 

 

Szabó Tibor képviselő: Én ott jöttem el, meg is lepődtem, mert nem emlékszem rá, hogy kért 

volna oda engedélyt. Ki van téve a tábla, mobilszámmal, és az a tábla nem volt ott! 

 

Balassa Sándor képviselő: Használja most a helyiséget? Kérdezzünk meg már valakit! Ilyen 

bizonytalanra megint öt évre szerződést kötni? Jövőre még kevesebb nap süt.  

Balassa Balázs polgármester: Kérdésem, egy évre 100 ezer forintért engedjük-e? 

Ugyanannyiért, mint tavaly? Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  

A Képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 

 

97/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület a strand bejáratától balra lévő, 7 m
2
 

nagyságú helyiség bérlőjéül 2013. július 1-től 2013. augusztus 

31-ig tartó időszakra, 100 e Ft összegű bérleti díjért Takács 

Andrea Szigliget, Patak u. 15. szám alatti lakost jelöli ki. 

Megbízza a polgármester, hogy a képviselőtestület döntéséről a 

kérelmezőt tájékoztassa és a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2013. július 1. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Árnyékoló elhelyezése a strandon 

 

Balassa Balázs polgármester: Ma három hete raktuk le a gyepszőnyeget. Igazából azt 

mondják, hogy három-négy hét után lehet teljes terhelés. Vannak kisebb sárga foltok, tegnap 

és ma megszórtam fűtrágyával, de összességében elég jól megeredt. Csak a vakond egy-két 

helyen felnyomta, az ott látszik, hogy egy kicsit hiányos lett. A röplabdapálya elkészült, a 

homokfoci pályát körbekerítettük hálóval, holnap megcsináljuk körbe a földet, úgyhogy 

elvileg hétvégére kinyitható a placc. 

 

Szabó Tibor képviselő: Ahol kidőlt egy nyárfa, ott ki kéne fűrészelni a megmaradt gyökeret, 

mert az ott ágaskodik. 

 

Balassa Balázs polgármester: Mi a véleményetek? Várjunk négy hetet, vagy hétvégén már 

engedjük rá az embereket. Megmondom őszintén, én biztos vagyok benne, hogy nyár végére 

eléggé meg fogja sínyleni a fű mindenféle tekintetben.  

Egy ötletem van, mondjátok meg, hogy szerintetek neki álljak-e: a kisvíznél ott van három 

nádból készített árnyékoló. A kisvízhez tartozó füves területen nincsenek fák, ezt a területet 

használják leginkább a kisgyermekes családok, ide is kellene árnyékoló. Van ez az un. 
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napvitorla, ami tulajdonképpen ruhából van, úgy helyeznénk el, hogy leásnánk, 

lebetonoznánk vasoszlopokat, kihúznánk 3 méter magasan drótokat, és arra csináltatnánk 

különböző színű, egyik oldalra elhúzható ruhából árnyékolókat. Nem a fűre raknánk le az 

oszlopokat, hanem a fű mellé, és akkor ide-oda húzogatva lehetne ott 5-6 ilyen árnyékolót 

csinálni. 

 

Szabó Tibor képviselő: Még arra gondoltam, nem szigorúan betartatni, de egy táblával 

jelezni kellene, hogy kisgyermekek számára. 

  

Balassa Balázs polgármester: Most a toló kaput is megcsináltuk a szemeteshez is, úgyhogy 

nagyjából a kerítés is már készen van.  

 

Szabó Tibor képviselő: Nem tudod még, hogy mennyi a vége? 

 

Balassa Balázs polgármester: Még nem, nem kaptuk meg még a számlát. Azon kívül a gyep 

volt 1,2 millió forint, a kerítés volt 250 ezer forint. 

Megcsináljuk akkor ezt a napvitorlás árnyékolót? Azért jó ez a ruha, mert 20 métert feszítek 

át. Aki ezzel egyetért, szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

98/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a strand területén 

árnyékoló készüljön, melyhez a strand dologi kiadásainak 

terhére 100.000 Ft-ot biztosít.  

 

 

Szigligeti Általános Iskola intézményvezetői megbízás véleményezése 

 

Balassa Balázs polgármester: Tóth Mária, a tankerület igazgatója megkeresést küldött 

melyben tájékoztat arról, hogy Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató megbízása 2013. július 

31-én lejár. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot íet ki az intézményvezetői 

munkakör betöltésére azonban pályázat nem érkezett be. Az újabb pályázati kiírás lezárásáig 

az intézmény SZMSZ-ében leírtak szerint maximum 1 évig a jelenlegi megbízott igazgató, 

Balassáné Molnár Edit bízható meg ismételten az intézmény vezetésével.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerint a 

köznevelési intézmény vezetőjének kinevezése előtt a fenntartó kikéri a működtető 

önkormányzat véleményét. A Szigligeti Általános Iskola esetében a működtetést az 

önkormányzat látja el ezért az intézményvezető 1 évire szóló vezetői megbízásához kéri a 

képviselő-testület véleményét. 

Aki egyetért azzal, hogy Balassáné Molnár Editnek még egy évig a vezetői megbízását 

meghosszabbítsák, az kérem, most szavazzon.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

99/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató vezetői 

megbízását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 évvel 

meghosszabbítsa.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

képviselő-testület döntéséről Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Tapolcai Tankerületét tájékoztassa. 

Határidő: 2013.július 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Általános Iskola névhasználatának módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület 

tájékoztatott arról, hogy a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet szerint a 

Szigligeti Közös Fenntartású általános Iskola nevét meg kell változtatni. Az intézmény új 

neve Szigligeti Általános Iskola. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a fenntartó 

ezen intézkedés meghozatal előtt kikéri a működtető önkormányzat véleményét. Amennyiben 

a képviselő-testület elfogadja a névmódosítást, kérem, most szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

100/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy a Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola neve 

Szigliget Általános Iskola elnevezésre módosuljon.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

képviselő-testület döntéséről Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Tapolcai Tankerületét tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Önkormányzati feladatok ellátására megállapodás 

 

Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt évben dönteni kellett arról, hogy az önkormányzat 

mely feladatokat kívánja társulásban ellátni. Akkor úgy döntöttünk, hogy az orvosi ügyeletet, 

a belső ellenőrzést a továbbiakban is társulásban, a többcélú társulásban résztvevő 

önkormányzatokkal együtt látjuk el. Erről a többcélú kistérségi társulás társulási 

megállapodásának módosításakor is beszéltünk, kiegészítve azzal, hogy a kistérségi irodaház 

üzemeltetéséhez is hozzájárulunk, a feladat ellátására Tapolca és Környéke Kistérség 
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Többcélú Társulásával kötünk megállapodást. Kérem a Képviselő-testületet, hogy e szándékát 

határozattal is erősítse meg. Javasolom, hogy a Képviselő-testület az orvosi ügyelet, a belső 

ellenőrzés és az irodaépület üzemeltetésére a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulásával kössön megállapodást, a megállapodás aláírására pedig hatalmazzon fel. Aki 

egyet ért, az kérem, most szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

101/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi 

ügyelet, a belső ellenőrzés és kistérségi irodaház üzemeltetésre a 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával köt 

megállapodást. 

Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodásokat írja alá. 

Határidő: 2013. július 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 
„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás társulási megállapodás 

módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Ismerteti az előterjesztést (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 

csatolva.) 

 

Lutár Mária jegyző: A társulási megállapodást együttes ülésen elfogadták a képviselő-

testületek. Hiánypótlásra hívták őket fel. A hatályba lépés napját kell az alapító okirat 

módosításának hatályba lépésével szinkronba hozni, illetve a társulási tanácsba delegálni kell 

egy tagot. Azt írja az előterjesztés szerint a gyakorlat eddig az, hogy a település polgármestere 

képviseli az önkormányzatot, őt delegálják a társulási tanácsba. 

   

Balassa Balázs polgármester: Lényeg az, hogy nem lesznek közös testületi ülések, hanem a 

delegáltak, tehát a polgármesterek mennek el. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

102/2013. (VI.27.) Kt. számú 

 

h a t á r o z a t o t 

 

 

1.) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodás 

hatálybalépésének időpontját 2013. július 1. napjában 

határozza meg. 
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2.) A Képviselő-testület a Társulási Tanácsba Balassa 

Balázs polgármestert delegálja. 

 

Felkéri a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjét, hogy a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba 

vétele iránt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodás aláírását követően a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Több tárgy nem lévén az ülést 19.00 órakor bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 

  polgármester           jegyző 


