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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült a Képviselő-testület 2013. október 22-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Balassa Sándor képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Baráth Sándor képviselő 
  
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 
képviselő közül 4 jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitom. 
 
Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat. Elsősorban a várpályázat miatt kellett ma 
összegyűlnünk, és majd erre pénteken is valamikor időt kell szakítani. Az első napirendi pont 
a két, várral kapcsolatos ajánlat bekérésre vonatkozik, illetve a vegyes ügyek. Nem tudom, 
van-e még valakinek javaslata? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni, kérem, most 
szavazzon. Négy igen szavazat. Köszönöm.  
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése 
érdekében” tárgyú KDOP pályázathoz kapcsolódó ajánlatok 
 
2. Vegyes ügyek 
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1. „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának 
erősítése érdekében” tárgyú KDOP pályázathoz kapcsolódó ajánlatok 
 
Balassa Balázs polgármester: Ahogy mondtam, múltkor döntöttünk arról, hogy amennyiben 
a jogerős építési engedélyt megkapjuk elindítjuk a Tanítóháznak a közbeszerzési eljárását. Ma 
kitűztük a várpályázattal kapcsolatos átadó ünnepség a dátumát. December 19-én lesz a teljes 
projekt-zárás, mivel az idei évben ezt meg kell csinálni, és igazából Karácsony és Újév között 
nyilván lehetetlen jó időpontot találni, ezért ezt a dátumot választottuk. Ahhoz képest, hogy 
milyen későn kezdtünk, viszonylag jól állunk. A pénzlehívások folyamatosan történnek. Most 
pillanatnyilag ott tartunk, hogy nincs benne semmi pénzünk, minden kifizetett számlát 
lehívtunk már. Úgyhogy ilyen szempontból jó, illetve a számlák 70%-át nem is mi hívjuk le, 
hanem direktbe fizetik a kivitelezőnek. Tehát nincs is nálunk pénzmozgás. Annyi, hogy az 
építési munkával kapcsolatban a fordított áfa megjelenik, tehát most fogunk befizetni egy 3 
milliós áfát, amire nem kértük le az előleget, de a többire már előleglekérés fog történni. 
Tehát összességében úgy gondolom, hogy most már anyagilag nem szorulhatunk meg.  
Arról még szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy november 5-én lesz az Óvár az átadása, a 
kilátó elkészül addigra, illetve a falaknak a tervezettnél kevesebb mértékben, de megtörtént a 
falrekonstrukciója, helyreállítása. Ebben a beruházásban az önkormányzatnak is van önereje, 
1,5 milliót szavazott meg a testület még tavaly, ezt az idei évben át is utaltuk. Tehát ennyivel 
hozzájárult Szigliget önkormányzata, hogy ez a projekt elkészüljön, ami egy újabb turisztikai 
attrakció. 
 
Rátérve az első napirendi pontra, a pályázatban szerepel a könyvvizsgáló, melynek költségeit 
a pályázati támogatás tartalmazza. Három cég az adatait gyűjtöttük össze, akiknek megvan az 
a képzettsége, engedélye, ami ehhez kell a pályázat kapcsán.  
Egy alsóörsi céget, és két veszprémi céget szeretnénk meghívni. Az alsóörsi tulajdonképpen 
egy magánszemély, Kocsisné Pálffy Gabriella. Megmondom őszintén, hogy én őket nem 
ismerem. Segítséget kértünk, hogy kik azok itt a környéken, akik rendszeresen végeznek 
hasonló beruházások kapcsán könyvvizsgálatot, és alkalmasak lennének. A másik két 
veszprémi cég a Quercus Audit Kft, és az ABACUS ’05 Könyvvizsgáló és Könyvelő Iroda 
Kft. Aki egyetért azzal, hogy őket kérjük fel ajánlattételre, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, egyhangúlag döntött a testület. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
124/2013. (X. 22.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata a KDOP-2.1.1/D-12-2012-
0032 azonosító számú „Balaton várának fejlesztése a történelmi 
épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” 
című, Európai Unióból származó forrásból támogatott projekt 
keretében a könyvvizsgálói feladatok ellátására ajánlatot kér az 
alábbi vállalkozótól illetve vállalkozásoktól: 
Kocsisné Pálffy Gabriella 
Quercus Audit Kft 
ABACUS ’05 Könyvvizsgáló és Könyvelő Iroda Kft. 
Az ajánlattételi határidő: 2013. november 7. 10.00 óra. 
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Balassa Balázs polgármester: Megkerestük a Veszprémi Múzeumot, hogy adjanak ajánlatot 
a kiállítás építésére, mivel a kiállítási tárgyak nagyon nagy része az övék. Ők nem vállalták, 
hogy előfinanszírozzák. Megkerestük a Gere Lászlóékat, ők azt mondták, hogy nekik annyi 
munkájuk van ezzel a pályázattal kapcsolatban, hogy már nem tudják ezt bevállalni.  
Az ajánlatkérés tekintetében nagyon fontos szempont volt, hogy tőkeerős vállalkozás legyen, 
mert egyetlen egy számlát nyújthatnak be. Három olyan kft-t találtunk, akik foglalkoznak 
kiállítás építéssel. Azt tudni kell, hogy nekik kell a kiállító termet kialakítani és a kiállítást 
berendezni. Ezek a cégek, akik itt vannak, mind vállalták, hogy amíg megjön a pályázati pénz, 
meg tudják előlegezni. Az önkormányzat egy összegben fogja kifizetni, ennek ha jól 
emlékszem 6 millió körüli a költségvetése. Határidő december 19. Azt azért tudni kell, hogy 
ott lesz kéményaátrakás, cserépkályharakás, egyebek. Ők vállalták, hogy addig előkészítenek 
mindent és az építési munkák befejezése után a kiállítást berendezik. Van egy budaörsi és két 
budapesti cég. Az egyiket úgy hívják, hogy Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű 
Társaság, ez a budaörsi. Aztán Ex Voto Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, ez egy 
budapesti. És Scordiscus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ugyancsak budapesti 
cég. Aki ezzel egyetért, hogy ők adjanak ajánlatot, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
125/2013. (X. 22.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata a KDOP-2.1.1/D-12-2012-
0032 azonosító számú „Balaton várának fejlesztése a történelmi 
épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” 
című, Európai Unióból származó forrásból támogatott projekt 
keretében a kiállítás építésre ajánlatot kér az alábbi 
vállalkozásoktól: 
Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ex Voto Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság 
Scordiscus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatok elküldéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balssa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Régóta húzódik a buszmegálló építése a Ciframajornál. Most 
ott tartunk, hogy ígéretet kaptunk, hogyha a KPM engedélyezi, akkor az idei évben elkészül 
minimum egy, de remélem, hogy kettő. Én azt kértem, hogy a közmeghallgatásra ez készüljön 
el. Egy viszonylag egyszerű buszmegállóban gondolkodnánk, ez még módosítás alatt van, az 
újabb rajzot nem kaptam még meg. Az oldala, hátulja alul kőfal lenne, szigligeti kőből, illetve 
felette szélezetlen deszkából lenne a hátulja, cserép lenne a teteje, két oldalt pedig plexi üveg. 
Tehát nagyjából ezt gondoltuk. A rajzon még a plexi üveg az oldalán nincs jelölve, elől ezen 
még nincsen pofadeszka, ez még nem a végleges, de nagyjából így nézne ki a buszmegálló. 
Ez csak tájékoztatásként mondom. 
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Balassa Sándor képviselő: De akkor ez tartalmazza a szegélykő a helyreállítását meg a 
szigetet is, ugye? Mert feltöltés történt, most nem tudom ott csapadékelvezetési szerep van-e? 
 
Balassa Balázs polgármester: Csövet kért tőlünk, szóltam már, hogy a patak partról 
vigyenek fel, mert ott van körülbelül 8 cső.  
 
Mindenképpen azt kérném a képviselő-testülettől, hogy jövő hétre találjunk egy időpontot, 
amikor leülünk, és megbeszéljük a fejlesztéseket, illetve elképzeléseket, mert gyűjtögetem, 
árajánlatokat, gondoljuk végig, hogy milyen fejlesztéseket tervezzünk a jövőre vonatkozóan.  
 
2. Vegyes ügyek 
 
Szekér Krisztián bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Szekér Krisztián, a Kézműves udvarban bérel műhelyt, 2013 
december 31-gyel ő visszaadja a bérleményt, a továbbiakban nem tudja üzemeltetni. 
Következő kérdésem van, - gondolom, a képviselő-testület meg kívánja pályáztatni - 
mindenáron ragaszkodunk ahhoz, hogy lehetőleg kézműves dolog legyen, és ha netán nem 
lesz pályázó, akkor megpróbálhatjuk másra, ha már egyszer Kézműves Udvar. Vélemény? 
Akkor készítünk erre egy pályázati kiírást hasonló feltételekkel, mint a mostani volt, bérleti 
díjat nem írunk bele. Próbálunk egy januári dátumot kitalálni, hogy még legyen neki is ideje. 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
126/2013. (X.22.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
A Képviselő-testület a Kézműves Udvarban megüresedett 
műhely bérbeadására pályázatot ír ki. Megbízza a polgármestert, 
hogy a pályázati kiírást tervezetet terjessze a képviselő-testület 
elé. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Kozma Tiborné bérleti ügye 
 
Balassa Balász polgármester: Kozma Tiborné kérelmet adott be, ő a strandi újságárus, 
miénk a terület, övé az épület. Ők régen információs irodát csináltak, aztán próbálkoztak 
mindennel. „Szigligeti strandon található üzlethelyiségünk területi bérleti díjának 
csökkentését, korrekcióját szeretnénk kezdeményezni, mivel az a több éves inflációkövetés 
miatt már számunkra túl magasra emelkedett az évek folyamán. Jelenleg 252.600 Ft/év, ami 
kezdeti 100.000 Ft-nak már a 2,5 szeresére növekedett. Sajnos a felépítmény nem alkalmas 
konyhai bevételt hozó vendéglátó tevékenységre, most is újságosnak lett bérbe kiadva, így 
csekély bevétel miatt csak nehezen tudjuk rentábilis formában tovább üzemeltetni. Kérjük a 
képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek kérésünknek helyt adni.” Magyarul a lényege az, 
hogy a 252.600 Ft bérleti díj csökkentését kérik.  
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Balassa Sándor képviselő: Ha megvennénk, akkor mennyit kérne érte, illetve mit tudnánk 
vele kezdeni? 
 
Káli Magdolna képviselő: Én azt mondom, hogy egy újságos az nagyon jó, tehát arra azért 
biztos, hogy van igény.  
 
Balassa Balász polgármester: Jó, aki egyetért azzal, hogy tájékoztatjuk, amennyiben ésszerű 
áron próbálja értékesíteni, a képviselő-testület hajlandó megvásárolni. Tehát jelöljenek meg 
egy összeget. A válaszlevelet követően visszatérünk a kérelemre.  
 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány a tapolcai mentőállomás 
 
Balassa Balázs polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a tapolcai 
mentőállomás eszközfejlesztésével kapcsolatban minden önkormányzatot megkeresett, 
támogatást kérnek kapnográf légzésfigyelő monitorra. Ennek az ára 1.016 ezer forint Áfával 
együtt. Szeretném megkérdezni a képviselő-testületet, hogy kívánjuk-e támogatni? Én úgy 
gondolom, hogy támogatni kellene. 
 
Balassa Sándor képviselő: Milyen mértékben? 
 
Balassa Balázs polgármester: Semmit nem írtak. Azt javaslom, hogy 50 ezer forinttal. Jó? 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
127/2013. (X. 22.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Országos 
Mentőszolgálat Alapítványnak a Tapolca  Mentőállomás 
mentőautói felszereltségének javítása, mentéstechnikai eszközök 
korszerűsítése érdekében 50.000 Ft támogatást biztosít az 
általános tartalék terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás 
összegének az Országos Mentőszolgálat Alapítvány számlájára 
történő átutalásáról. 
Határidő: 2013. október 31 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
Révfülöp Nagyközség BAHART részvények értékesítésre történő felajánlása 
 
Balassa Balázs polgármester: Révfülöp Nagyközség polgármestere értékesítésre kínálja fel 
az önkormányzat BAHART részvényeit. Javasolom, hogy ne vásároljuk meg a részvényeket. 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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128/2013. (X. 22.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nem tesz 
vételi ajánlatot Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonában lévő BAHART részvények megvásárlására. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Révfülöp Nagyközség Polgármesterét tájékoztassa. 

 
 
Oláh Jánosné bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Oláh Jánosné levelének lényege, hogy meghalt a férje, 
igazából eddig hobbi szinten csinálta ezt az üzletet, most igenis rászorul arra, hogy ennek a 
bevételéből tartsa fenn magát. Szeretne egy hosszabb távú szerződést, egy ötéveset, illetve 
nem kéri a bérleti díj csökkentését, csak az a kérése, hogy ne emeljük az elkövetkezendő 5 
évben. Itt is kérdezzük meg, hogy kívánja-e értékesíteni? 
 
Balassa Sándor képviselő: Na várjunk, most beleölünk 5-10-20 millió forintot a semmibe, 
mert utána mit kezdünk vele?  
 
Balassa Balázs polgármester: Én azt mondom, hogy megvenni ne akarjuk, hanem én 
tolerálnám a kérését. 5 éves bérleti szerződést a jelenlegi mértékkel, tehát nem növekedne az 
inflációval. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm a testületnek, egyhangúlag 
döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
129/2013. (X. 22.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh 
Jánosné strandi földterület bérleti szerződését a szerződés 
lejártát követően 5 évre meghosszabbítja, a bérleti díjat 5 évig 
nem emeli. 
Megbízza a polgármestert, hogy Oláh Jánosnét tájékoztassa a 
Képviselő-testület döntéséről. 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Czeczon József László kártérítési ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Czeczon József László, akinek a kocsija megsérült itt a 
Csoknya-i úton. Igazából annyi történt, hogy használt alkatrészt tudtak beépíteni, így a 
költsége 65.494 forint lett. És azt kéri, hogy képviselő-testület ezt térítse meg neki. Volt már 
egy olyan döntés, hogy a számla felét kifizetjük, az 48 ezer forint körül lett volna, mert 96 
ezer forint körül volt, amit felmértek. Ő azt kéri, hogy segítsük azzal, hogy ezt kifizetjük.  
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Balassa Sándor képviselő: Vitattuk a felelősségünket, vagy elismertük? 
 
Lutár Mária jegyző: Részben ismertük el. 
 
Balassa Sándor képviselő: De ha most beszállunk és kifizetjük, onnantól kezdve elismerjük 
a felelősséget.  
 
Balassa Balázs polgármester: Az volt a testületi határozat, hogy annak a felét átvállalja a 
testület. 
 
Balassa Sándor képviselő: Hát ez majdnem annyi.  
 
Balassa Balázs polgármester: Tehát egyetlen egy olyan levélváltás nem volt, ahol a testület 
elfogadta volna, hogy mi itt hibáztunk, és hibásak vagyunk. Sőt, én azt mondtam, az volt a 
levelemben, hogy örüljön, hogy nem indítunk eljárást ellene, mivel nem az úton közlekedett. 
Én azóta többször beszéltem telefonon vele is, feleségével is, úgy tűnik, hogy egy rossz 
anyagi helyzetben lévő család. Sokszor volt itt Szigligeten, és szívesen jön is vissza.  
 
Balassa Sándor képviselő: Hogyan tudjuk kifizetni? 
 
Lutár Mária jegyző: Testületi határozat és a csatolt számla alapján. 
 
Balassa Balázs polgármester: Itt a számla. Csak az ő nevére van kiállítva.  
 
Balassa Sándor képviselő: Alapvetően részsegítségről szavaztunk. Úgy gondolom a mértékét 
a részsegítség messze meghaladja, ha azt mondjuk, hogy 50 ezer forint. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ettől függetlenül én 50 ezer forintot javaslok. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
130/2013. (X. 22.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Képviselő-testület 119/2013. (IX. 12.) Kt. számú határozatában 
foglaltaknak megfelelően Czeczon József részére 50.000 Ft-ot 
fizet ki a Csoknyai úton, részben az út hibájából történt 
káresemény ellentételezésére a benyújtott javítási számla 
alapján.  
Megbízza a polgármestert, hogy Czeczon Józsefet tájékoztassa a 
képviselő-testület döntéséről és gondoskodjon a megállapított 
összeg kifizetéséről. 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Mindenképpen ragaszkodni fogok, hogy csak úgy fizetjük ki, hogyha kapunk egy 
nyilatkozatot, hogy tudomásul veszi, és semmilyen eljárást nem indít az önkormányzattal 
szemben. 
 
Kezelői jogról lemondás 
 
Balassa Balázs polgármester: Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől kaptunk egy levelet. 
Van egy terület, ami itt van a Csukban, ahol a lovak vannak, a szigligeti bejáró körül, 016/37-
es és 016/38-as, ebben kezelői jogunk van, ez nem érinti a terület 100 %-át, most 
pillanatnyilag még ez a Községi Közös Tanács VB kezelésében van. Jó pár éve volt, hogy 
kaptunk egy listát a volt Községi Közös Tanács VB kezelésében lévő külterületi 
földterületekről A listán szereplő ingatlanok magánszemélyekkel voltak osztatlan közös 
tulajdonban, a Nemzeti Parknak, nem vette át, mert osztatlan közös tulajdon volt, és akkor azt 
mondták, hogy odaadják az önkormányzatnak. Az önkormányzat pedig azt mondta, hogy mi 
ezeket az 1/20-ad stb. tulajdoni hányadokat nem kérjük, így nem került át az önkormányzat 
nevére, viszont még mindig a Községi Közös Tanács VB kezelésében áll. Mi jogutódok 
vagyunk, viszont most ez a szervezet el kívánja adni. Van rá vevőjük. Most azt kérik, hogy a 
szigligeti önkormányzat a kezelői jogról mondjon le, tehát annak a törlése megtörténjen. 
 
Balassa Sándor képviselő: Ezek úgy keletkeztek, hogy valaki tulajdonos lemondott az 
önkormányzat javára? 
 
Lutár Mária jegyző: Amikor felhagytak itt a szántóterületek művelésével, felajánlották a 
Községi Közös Tanácsnak aztán volt, amit a Földhivatal átvezetett, de volt, amit nem. A 
rendszerváltás után a volt Községi Közös Tanács kezelésében lévő ingatlanokat a 
Vagyonátadó Bizottság adta át az önkormányzatoknak. A természetvédelem alatt lévő 
területek esetében az átadás előtt meg kellett a bizottságnak keresni a nemzeti parkot, 
amennyiben nem igényelte, a bizottság az önkormányzat tulajdonába adhatta. Mivel csak 
azokat a területeket kérhette volna a község amelyek osztatlan közös tulajdonban voltak úgy 
döntött a testület, hogy nem kéri a tulajdonba adást. Utána többször megkereste a földhivatal 
az önkormányzatot, hogy ezt rendezze le, de mi mindig visszautasította.  
 
Balassa Balázs polgármester: Igazából arra emlékszem, hogy már én is polgármester 
voltam, többször is ez téma volt, és mindig azt mondtam, hogy Isten ments. Ez is valami 
hasonló. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Most kinek akarják eladni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Ezt nem tudjuk. Csak el akarják adni. Tehát itt a vevőről nem 
tájékoztatnak bennünket, csak hogy értékesíteni kívánják, ezért szeretnék, hogyha az ő 
tulajdonukban lenne.  
 
Balassa Sándor képviselő: És az, amit említettél, hogy tulajdoni arányban részesedhetnénk 
az eladásból? 
 
Balassa Balázs polgármester: Hogyha nekik van vevőjük, akkor valószínűleg, ha meg akarja 
venni, akkor megveszi tőlünk is.  
 
Balassa Sándor képviselő: Eladáshoz hozzájárulunk, kérjük a tulajdoni rész arányában a 
vételi ár átutalását. 
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Lutár Mária jegyző: Arról még nincs szó. Most egyelőre arról van szó, ami a Községi Közös 
Tanács kezelésében van, hogy a kezelői jogról lemond az önkormányzat, mint jogutód. 
 
Balassa Sándor képviselő: Kezelői jogról vagy tulajdon jogról? 
 
Lutár Mária jegyző: Kezelői jogról.  
 
Balassa Sándor képviselő: De abban nincs tulajdonrészünk? 
 
Lutár Mária jegyző: Úgy volt, hogy a Magyar Állam tulajdonában, a Községi Közös Tanács 
kezelésében. 
 
Balassa Balázs polgármester: Szerintem mondjuk le. Akkor, aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. Egyhangúlag döntöttünk. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
131/2013. (X. 22.) Kt. számú  
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
kezelői jog jogosultja feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja, hogy a Szigliget 016/37 és 016/38-as hrsz-u 
a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokon fennálló kezelői 
törlésre kerüljön.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kezelői jog törlésére vonatkozó nyilatkozatot írja alá. 
Határidő: 2013. október 30. 
 

 
 
Szigligeti Általános Iskola Intézményi Tanácsa tagjának delegálása 
 
 
Balassa Balázs polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. 
augusztus 30-ai módosításakor minden iskola számára kötelező feladatként jelent meg az 
intézményi tanács megalakításának kötelezettsége. Az iskola székhelye szerinti települési 
önkormányzat egy személyt delegálhat a tanácsba. Kérem, hogy ez a személy ne a 
polgármester legyen, hanem egy képviselő. Most nekünk az a feladatunk, hogy kijelöljük azt 
a személyt, aki a tanácsban képviseli az önkormányzatot. Én Káli Magdolnát javaslom. Aki 
ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Tartózkodás? Három igen, egy tartózkodás. 
Köszönöm 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
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132/2013. (X. 22.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigligeti 
Általános Iskola Intézményi Tanácsa tagjának Káli Magdolnát 
képviselőt delegálja. 
Megbízza a polgármestert, hogy az intézményvezetőt 
tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester   

 
 
Részemről az utolsó napirendi pont Kustánczi Gézánéval folyó per. Megkaptuk a határozatot, 
ma jött meg. Azt írják, hogy fellebbezés már nincsen. Ettől függetlenül ügyvédünk pár napja 
azt mondta, hogy a Kúria felé lehet 3 millió forint összegig fordulni. Ennek a lehetőségét 
vizsgáljuk.  De ennek 2 millió 950 ezer forint a perdíja. Illetve egy táblát kell elhelyezni, 
amiben leírjuk, hogy iskolaidőn kívül nem használható a pálya, viszont iskola időben 
sportcélokra is lehet használni. Ezért kell ezt az összeget fizetni a Kustánczinénak. Illetve neki 
is kell fizetni perköltséget, ha jól emlékszem 600 ezer forintot nekünk. Tehát itt a költségek 
ide-oda mennek. A kérdésem a következő, hogy lenyeljük a békát, vagy keresünk egy 
ügyvédet, átadjuk neki az anyagot, aztán nézze meg, hogy mit lehet ebből kihozni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Tehát maradhat a létesítmény, korlátozni kell a funkcióját, meg 
fizessünk 3 millió forintot, ez abszurd.  Jó, ezt tudomásul vesszük, így intézkedünk, de miután 
nem kell elbontani, milyen kárt szenvedett az Ildi? 
 
Balassa Balázs polgármester: Az, hogy zajhatás éri.  
 
Balassa Sándor képviselő: De már nem fogja, mert nem fogjuk üzemeltetni. 
 
Balassa Balázs polgármester: De iskolaidő alatt használni fogjuk. Ő azzal védekezik, azt írja 
le a bíró, hogy nem köteles eltűrni, hogy a telekhatártól bizonyos méterre épüljön itt egy 
sportpálya, és ő ezt a megépítés alatt már jelezte, hogy őneki ezzel kapcsolatban fenntartásai 
vannak, és ezt nem engedi, és ezt az önkormányzat figyelmen kívül hagyta. Ezért 10 millió 
forintot kért az Ildi, és 2 millió 900 valamennyit állapított meg a bíróság, ennek megfelelően ő 
tulajdonképpen elvesztette a pert, mert 50 %-nál kevesebb lett megállapítva, ezért kell neki 
viszont a perköltséget fizetni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Sportcélú funkciója megszűnt azzal, hogy a palánk le lett onnan 
véve. Iskolai gyülekezési tér, mert ez az egy hely van, amelyik nem sáros. Abszurd. 
 
Balassa Balázs polgármester: Sőt, mi készítettünk fényképeket is, sportolni nem is lehet 
rajta, mert a fák annyira belógnak, ennek ellenére ezt a határozatot hozták. Az az érdekes, 
hogy át kell nézni az egészet mindenképpen. Tehát nem azt írja le, hogy 2 millió 900-at 
fizetni kell, de azt se írja le, hogy nem, hanem hivatkozik az előző határozatokra. De biztos, 
hogy fizetni kell, mert az ügyvédünk, amikor ott volt az ítélethirdetésen, utána mondta, tehát 
biztos, hogy ez hangzott el, és elvileg ebben bent kell szerepelnie.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Van ennek valami határideje? 
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Balassa Balázs polgármester: Nyolc nap, sok időnk nincs. Ezt ma kaptuk meg, ettől 
számított nyolc nap. Ha tudtok valakit, akinek oda tudjuk adni, nekem az jó, mert sok idő 
nincsen. Maradjunk abban, hogyha valakinek javaslata van, akkor jelezze.  
 
Balassa Sándor képviselő: Nekem a Süllőfesztiválról van még gondolatom. Hangsúlyozom, 
nem voltam Süllőfesztiválon, vért adtam, más részén nem vettem részt. Tömegből úgy ítélem, 
hogy ismét jól sikerült. Elhangzott egy olyan dolog, hogy amennyiben nyer a pályázaton a 
Turisztikai Egyesület, akkor bérleti díjat fog fizetni. Ezzel kapcsolatban szeretnék most 
tájékozódni, hogy ezzel most mi a helyzet? 
 
Balassa Balázs polgármester: A Süllőfesztivállal kapcsolatban én úgy gondolom és ezt a 
megnyitón is elmondtam, az eddigi legjobban szervezett Süllőfesztivál volt. Azt mondom, 
hogy korrektül meg lett szervezve, az időjárás is jó volt, én úgy gondolom, hogy most a lehető 
legflottabbul működött. A bérleti díj az gondolom, hogy mindig előfinanszírozás, tehát 
mindenképpen az Egyesületnek előtte, mielőtt a pályázati pénzt lehívja, úgyis ki kell fizetnie. 
Ezen kívül mi, amit vállaltunk, teljesítettük. A Turisztikai Egyesület amit vállalt, teljesítette. 
Nagyon sok embertől hallottam, Turisztikai Egyesületi tagtól, hogy ez volt az utolsó, amit a 
Turisztikai Egyesület szervezett. Érdekes bizonyos emberek hozzáállása, vállalkozókra 
gondolva.  
 
Káli Magdolna képviselő: Természetesen, amit vállaltunk, azt, ahogy jön a pályázati pénz, ki 
lesz fizetve, meg ha esetleg számlát is tudtok róla adni. Most még folynak a kifizetések, még 
azt nem tudjuk, mennyi fog belőle maradni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs az ülést 19.15 
órakor bezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
  
 
 


