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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült a Képviselő-testület 2013. november 12-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Balassa Sándor képviselő 
 Baráth Sándor képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Káli Magdolna képviselő 
  
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 Páros Gyuláné költségvetési előadó 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 
képviselő közül 3 jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitom. 
 
Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontot. Aki el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 
Három igen szavazat.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.  
 
A megtárgyalt napirend: 
 
1. Beszámoló a 2013. évi költségvetés 3. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról 
2. 2014-es évi költségvetési koncepció 
3. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatárának meghatározása  
5. Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, eszközbeszerzésekkel KEOP 
pályázatról döntés 
6. Vegyes ügyek. 
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1. Beszámoló a 2013. évi költségvetés III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról 
 
Balassa Balázs polgármester: Rátérnék az első napirendi pontra. Ezzel kapcsolatban 
mindenki megkapta az anyagot. Igazából a többségnél 50%-nál magasabb teljesítés van. A 
felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél van egy nagyon minimális teljesítés, ez a pályázat 
miatt van, mert a beszámoló készítéséig, vagyis addig az időintervallumig, amiről most 
beszámolunk, nem volt pályázati pénzből befolyó összeg, tehát nem volt mit feltüntetni. 
Ugyanez van a működési célú pénzeszköz átvételnél és a felhalmozásinál, ezért kevesebb 
arányában a teljesítési százalék. Ennek a pályázat az oka. Akkor még nem, azóta már kaptunk 
pénzt. Pillanatnyilag 12 millió forintunk van benn, ami nem lett kifizetve. Most fizettünk ki 
egy számlát, az összes többi teljesítve van. Szerintem már jóval 100 millió forint fölötti 
kifizetés történt. Nem tudom, hogy van-e valami kérdésetek, észrevételetek? Itt a 
beruházásoknál is természetesen ez a 4,8 % is egyértelműen a várból van, az utolsó oldalon 
meg látszik, hogy valamennyi forgótőke és pénzeszköz azért van a büdzsében. Nem állunk 
rosszul.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én egyet kérdezek. A Badacsonyi Turisztikai Céhnél a 
módosítottunk is 900 ezer, a teljesítés meg 1.680 e. Emlékszem, hogy valami volt azzal? Bér 
valakinek? 
 
Balassa Balázs polgármester: Így van. Azért mert a pályázatban bent van az, mármint amit a 
Turisztikai Céh vállalt, hogy egy embert alkalmaz májustól szeptemberig. Viszont a 
megállapodásunk az volt, hogy a bérét átadjuk. Más esetleg? Amennyiben nincs, aki el tudja 
fogadni, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
134/2013. (XI.12.) Kt számú 
 

h a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáról készített beszámolót elfogadta. 

 
 
2. 2014-es évi költségvetési koncepció 
 
Balassa Balázs polgármester: A 2014-es évi koncepciót igazából Párosné készítette el. A 
lényege az, hogy bizonyos irányvonalak azért látszanak belőle. Tehát ha az ember 
végigolvassa, azért lát olyan megállapításokat, ami hosszútávon lehet, hogy pozitív lesz. 
Összességében szerintem nem egy könnyű év elé nézünk. Úgy emlékszem, hogy az anyag is 
tartalmazza, hogy elvileg jól fogunk járni mi, akik jól gazdálkodtunk, mert az állam 10 
milliárdot oszt szét pályázat útján. A koncepciónkból látszik, hogy van egy bizonyos jövőkép. 
Megtartják elvileg a 1,5 forintot az idegenforgalmi adóból. A hivatali finanszírozást nem a 
települések kapják, hanem a fenntartó hivatal, ami megint egy pozitívum. Vannak azért olyan 
intézkedések, elképzelések, amik úgy tűnnek, talán jók lesznek a jövő évre vonatkozóan, de 
könnyebb biztos, hogy nem lesz. A koncepcióhoz van-e valami kérdés? Aki egyetért, kérem, 
most szavazzon. Köszönöm, ismét egyhangúlag döntöttünk. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
135/2013. (XI.12.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
költségvetési koncepcióban megfogalmazottak 
figyelembevételével terjessze elő Szigliget Község 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatát.  

 
 
3. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Ennek egy oka van, hogy van egy szociális társulás, amibe 
most belép Révfülöp is. Ez bennünket tulajdonképpen csak annyiban érint, hogy mi is benne 
vagyunk a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásban. A társulási megállapodás módosul, 
amit a tag önkormányzatoknak el kell fogadni.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Akkor teljesen megszűnik ez a révfülöpi? 
 
Balassa Balázs polgármester: Az meg, mármint a szociális társulás, és belépnek ebbe a 
közösbe.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Hányan leszünk már ebben a tapolcaiban?  
 
Balassa Balázs polgármester: Abban 33-an vagyunk továbbra is, csak nem minden feladatot 
lát el itt mindenki. A szociális feladatokat mi nyolcan látjuk el a Lesencéktől Balatonig 
társulásban, az összes többi település pedig a tapolcaiban látja el. Ezt minden településnek, 
független attól, hogy fizet-e, illetve kap-e pénzt, vagy ellátást, meg kell hozni, mert bent van a 
társulás feladatai között. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag 
a testület megszavazta.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
136/2013. (XI.12.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatban hozott 
határozatát az alábbi tartalommal jóváhagyja.  
 
1.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás 6.-
7. mellékleteinek módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztéssel egyező tartalommal 
elfogadja.  
 
2.) A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz, hogy a révfülöpi székhelyű Szociális Szolgálat 
ellátási területébe tartozó társulási tag települések, nevezetesen Balatonhenye, Kékkút, 
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Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Szentbékkálla közigazgatási területén 2014. 
január 1. napjától a kötelező önkormányzati feladatkörbe tartozó családsegítés, szociális 
étkeztetés, házi segítségnyújtás alapszolgáltatásokat a Tapolca Környéki Önkormányzati 
Társulás fenntartásában álló Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  lássa el a 
Társulási Megállapodás-ban, valamint a mindenkori éves költségvetési határozatban 
meghatározott feltételek mellett. 
 
3.) A Társulási Tanács hozzájárul ahhoz is, hogy a révfülöpi Szociális Szolgálat költségvetési 
intézmény figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 11.§ (2) (3) 
bekezdéseiben foglaltakra - egyesítéssel beolvadjon a Balaton-felvidéki Szociális és 
Alapszolgáltató Intézménybe, és a jelenleg határozatlan időtartamú közalkalmazotti 
jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalói – figyelemmel a Kjt. vonatkozó 
rendelkezéseire- áthelyezésre kerüljenek a Társulás által fenntartott intézményhez. . 
 
Megbízza polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a határozat kivonat 
megküldésével tájékoztassa a társulás elnökét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatárának meghatározása  
 
Balassa Balázs polgármester: Körzethatár iskola vonatkozásában nincs. Igazából sok 
alternatívák nincsen, két település van, Hegymagas és Szigliget. Az iskola jövőjével 
kapcsolatban legutóbbi testületi ülésen beszéltem, hogy mire lehet számítani, mire nem lehet 
számítani. Nagyon optimista nem vagyok. A körzethatárral kapcsolatban, aki egyetért az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal az kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangúlag döntöttünk. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
137/2013. (XI. 12.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott és 
közzétett, a Tapolcai Járásban Szigliget településre vonatkozó, 
kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatár 
meghatározásával.  
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 
intézményi bontásban a következő: 

Szigligeti Általános Iskola 
8264 Szigliget, Kossuth u. 53.: 1 fő 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal részére küldje meg. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő:  2013. november 29. 
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5. Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, eszközbeszerzésekkel 
KEOP pályázatról döntés 
 
Balassa Balázs polgármester: Hulladékgazdálkodás. Számomra felháborító, de nincs mit 
csinálni. Beadtak egy pályázatot az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, és most hiánypótlásba fogják csatolni az 
önkormányzatoknak a hozzájárulását. Mivel úgy gondolták, hogy nyári időszakban az 
önkormányzatokat nem zavarják ilyennel, hogy véleményt alkossunk a beadandó pályázatról. 
Ami szerintem teljesen inkorrekt, mert mi is benne vagyunk abban a százvalahány 
önkormányzatban, akik itt a bőrüket a vásárra viszik. De hát sajnos ez így működik, mi sajnos 
csak úszunk az árral. Különböző felszerelésekre pályáznak, ami a hulladékgazdálkodáshoz 
szükséges. Az utolsó társulási ülésen felvetettem, hogy én úgy gondolom, hogy 
önkormányzatilag nem kellene pályázatot benyújtani olyan eszközökre melyet az 
önkormányzatok átadunk azoknak a cégeknek, akik bennünket meg fognak sarcolni és 
kemény pénzekért elszállítják a szemetünket. Erre az volt a válasz, hogy az új törvény szerint 
2014. január 1-től minden hulladékszállítást végző cég nonprofittá kell, hogy váljon. Tehát mi 
ezzel azt fogjuk elősegíteni, hogy ezt a nonprofit jelleget minden gond nélkül fogják 
teljesíteni a cégek. Tehát nem eredményorientáltak.  
 
Baráth Sándor képviselő: Ha nem szavazzuk meg, akkor mit tudnak csinálni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Van egy olyan konzorciumi megállapodás, hogy amennyiben 
az önkormányzatok közül bárki is a többség ellen szavaz, akkor annak jogi következményeit 
viselnie kell. Magyarul valakin behajtják az elveszett hasznot. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon. Egyhangúlag megszavaztuk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
138/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 
kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben 
a következő határozatot hozza:  
 
1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat 
megvalósítását támogatja. Az önkormányzat a KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz ezúton igazolja, hogy az 
általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett 
adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-
ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2013. november 25. 
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Vegyes ügyek 
 
Iskolakezdési támogatás 
 
Balassa Balázs polgármester: Iskolakezdési támogatásban kérném a segítségeteket, hogy 
minden évben a költségvetés is tartalmaz ilyen jellegű tételt, csak eddig nem hoztam be 
testület elé. Most pillanatnyilag úgy működik az általános iskolában, hogy a szülőknek ki kell 
fizetni, és támogatásként kapják meg a tankönyvek árát. Tehát most nem lehet direktbe, mert 
eddig úgy volt, hogy az önkormányzat kifizette a könyveket. Megvette az iskola, mi meg 
kifizettük az iskolának. Most meg kell venni a szülőnek, és utána nálunk úgymond le kell 
igényelnie, a szülőnek adhatjuk támogatásként. Ugye így van most, hogy kifizetik a szülők, és 
mi meg kifizethetjük a szülőknek? 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Igen.  
 
Balassa Balázs polgármester: És milyen összegről beszélünk? 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Mi meg szoktuk venni annak idején a gyerekeknek a 
tankönyvet, illetve a füzeteket. A KLIK elvárta, hogy olyan tankönyvcsomagot kellett 
összeállítani, hogy 12 ezer forintnál legfeljebb 5 forinttal lehetett több vagy kevesebb. Tehát 
elvileg 12 ezer forintba került a tankönyv. Ezen kívül még a füzetek, amiről pontos összeget 
nyilván nem tudok. Az elsősök ingyen kapták a tankönyvet, illetve ingyen kapták a 
háromgyerekes szülők, illetve még a gyermekvédelmi támogatásban részesülők. Ettől 
függetlenül van egy kör, aki nem kapott. Minden évben szoktunk adni támogatást az 
óvodásoknak, a középiskolásoknak, felsőfokú intézménybe járó tanulóknak. Még az idén nem 
kapott senki. Tehát akkor most be kellene venni ebbe a körbe az általános iskolásokat is.  
 
Balassa Balázs polgármester: De van rá a költségvetésben keretünk? 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Van rá, igen. A közép illetve felsőfokú oktatási 
intézménybe járóknak 450 ezer forintot terveztünk. Elvileg tavaly 60 főnek fizettünk ki 7 ezer 
forintot fejenként. Óvodások támogatása 50 ezer forint, ők 3 ezer forintot kaptak, és elvileg 11 
gyereket kellene támogatni. Tankönyvtámogatásra 1.100 e Ft lett tervezve. Azért mi előző 
években jóval többet költöttünk.  
 
Balassa Balázs polgármester: És ott hány gyerek marad olyan, akinek nem ingyen jár a 
tankönyv? 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Szigligeti gyereket igazából 34 főt érintene az általános 
iskolában a tankönyvtámogatás. Ebben bent vannak az elsősök, akik egyébként ingyen kapták 
meg, meg bent vannak a háromgyerekesek.  
 
Balassa Balázs polgármester: Azon azért el kell gondolkodni, hogy mennyire igazságos. 
Mert akik már ingyen kapták a tankönyvet, azok kétszer kapnak 12 ezer forintot. Effektív 12 
ezret kapnak csak, de kétszer 12 ezret, mert nem kellett kifizetni a tankönyvet, pluszba még 
adunk neki 12 ezer forintot, míg, akinek ki kellett fizetni, annak csak a tankönyvét fizetjük ki.  
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Lehet, hogy én nem is nevezném 
tankönyvtámogatásnak, hanem iskolakezdési támogatásnak, és akkor mindjárt más. Mert a 
három gyereknek is meg kell venni a tornaruhát, meg a melegítőt, a váltócipőt. 
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Lutár Mária jegyző: Az állam támogatja a tankönyvvásárlást, az önkormányzat pedig 
iskolakezdési támogatást ad.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Magyarul a tankönyv az állami támogatásból van, itt meg azt 
mondja az önkormányzat, hogy minden gyereket támogatja iskolakezdési támogatással.  
 
Balassa Balázs polgármester: Jó, akkor menjünk sorba. Közép és felsőoktatásba járóknak 
akkor 7 ezer forintot adtunk eddig, szerintem évek óta ennyit adunk. Akarunk ezen emelni, 
vagy maradjon a 7 ezer forint? 
 
Lutár Mária jegyző: Azt lehet tenni, hogy eddig az általános iskolások kaptak körülbelül 16 
ezer forintot, hogy annak a terhére megnövelni a középiskolában és felsőoktatásban tanulók 
támogatását.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: És akkor egyforma a kerete. 
 
Balassa Balázs polgármester: Tehát mindenkinek 12 ezer, óvodásoknak is, mindenkinek?  
 
Lutár Mária jegyző: Nem, annyi azért nem lenne.  
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: 12 ezer forint a tankönyv ára.  
 
Balassa Balázs polgármester: Csak nehogy az legyen, hogy jövőre rosszabb lesz a helyzet, 
és akkor el fogják tőlünk várni, hogy most miért nem adunk 15 ezer, vagy 13 ezer forintot, 
amikor a tavalyi évben meg ugrottunk ekkorát a 7 ezer forinthoz képest. Nekem ez a gondom, 
hogy nehogy az legyen, hogy utána nem tudjuk ezt teljesíteni. Én azt mondom, hogy 10 ezer 
és 12 ezer. Tehát 10 a felsőoktatás, és középiskolás, 12 az általános iskolás. Az óvodás az 3 
ezer volt, az is legyen duplája, az meg 6 ezer. Vélemény? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Végül is jó, sokkal több, mint a tavalyi.  
 
Balassa Balázs polgármester: Jó lesz így akkor? Az óvodások 6 ezer, duplája, mint tavaly. 
Az iskolások akkor legyen 13 ezer, mert arról volt szó, hogy magasabb egy kicsivel, mint 12 
ezer, és akkor 10 ezer a felsőoktatásba és középiskolába járóknak. Aki ezzel egyetért, kérem, 
most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag a képviselő-testület megszavazta.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
139/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szigligeti 
állandó lakos óvodáskorú gyermekek részére 6.000 Ft, az 
általános iskolai tanulóknak 13.000 Ft, a középiskolai 
tanulóknak és a felsőoktatási intézmények hallgatóinak 10.000 
Ft iskolakezdési támogatást állapít meg. A támogatás kifizetése 
a házipénztárból történik. 
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A jogosultságot a Szigligeti Általános Iskola igazgatója által 
kiadott lista alapján illetve iskolalátogatási igazolvánnyal kell 
igazolni. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás 
kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Múltkori testületi ülésen beszéltünk az iskolai sportpálya miatt 
indult perről. Ha jól értettem, azt állapítottuk meg közösen, hogy nincs értelme továbbmenni. 
Akkor meg ki kell fizetnünk a pénzt, hogy ne legyenek ebből kamatok. Tehát azt szeretném 
kérni a képviselő-testülettől, hogy hatalmazzon fel bennünket, hogy ezt a 2 millió 900 ezer 
forintot kifizessük ki Kustánczi Gézánénak. Mi voltunk az alperesek. A Törvényszék döntése 
szerint őtőle mi is kapunk 603 ezer forintot. Tehát mi fizetünk neki 2 millió 920 ezer forintot, 
ő fizet nekünk 603.430 forintot.  
 
Lutár Mária jegyző: Nekünk ennyit fizet, meg még az államnak is fizet perköltséget.  
 
Balassa Balázs polgármester: Tehát körülbelül 2 millió 300 ezer lesz a veszteségünk ezen, 
de ne húzzuk, mert kamatozik, aztán sokkal több lehet.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: De most gyakorlatilag használhatjuk azt a pályát iskolaidő alatt 
bármilyen hangosan? 
 
Baráth Sándor képviselő: És miért fizetünk mi perköltséget? 
 
Balassa Balázs polgármester: Mi nem fizetünk perköltséget, mert mi nyertük a pert. Ő 10 
milliót kért, és mivel a kért kártérítés 50%-nál kevesebb lett megállapítva az 
önkormányzatnak az ő kérelméhez viszonyítva, ezért mi nyertük a pert, a perköltséget neki 
kell fizetni.  
 
Lutár Mária jegyző: Tehát ő fizet 603 ezer forint perköltséget, és 424.800 forint eljárási 
illetéket. Közel 1 millió forintot, és kap 2 millió 900 ezer forint kártérítést.  
 
Baráth Sándor képviselő: És mi ez a kártérítés? 
 
Balassa Balázs képviselő: Kártérítést fizetünk a zajhatás miatti értékcsökkenésért. 
Javasolom, hogy az iskolai sportpályával kapcsolatos perben a Veszprémi Törvényszék 
döntését fogadja el a Képviselő-testület, további fellebbezéssel ne éljen és a kártérítés 
összegét Kustánczi Gézánénak fizesse ki az önkormányzat. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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140/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t  
  
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolai sportpályával 
kapcsolatos perben a Veszprémi Törvényszék 
1/1Pf.20.048/2013/11. számú ítéletében foglaltakat teljesítse. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kártérítés összegének 
Kustánczi Gézáné részére történő kifizetéséről gondoskodjon.  
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
„Várak, kastélyok, múzeumok Magyarországon” 
 
Balassa Balázs képviselő: Van egy kulturális turisztikai projekt. Az Inova kiadóval és az 
Alapítvány az emberi értékekért közhasznú szervezettel közösen, magyar valamint angol 
nyelvű örökségturisztikai összefoglalót jelentetnek meg „Várak, kastélyok, múzeumok 
Magyarországon” címmel. Ehhez kérnek 30 ezer forint támogatást, hogy 1-1 oldalas 
promóciós felülettel a kiadványban, valamint a honlapon megjelenhessünk, a Szépművészeti 
Múzeum és a Magyar Nemzeti Galériáért kulturális turisztikai projekt keretén belül. 
Javasolom, hogy a képviselő-testület biztosítsa a 30.000 Ft támogatást. Aki ezzel egyetért, 
kérem, most szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag a testület megszavazta. 
 
 A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
141/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Várak, 
kastélyok, múzeumok Magyarországon” címmel megjelenő 
összefoglalót 30.000 Ft-tal támogatja. 
Megbízza a polgármestert, hogy az Alapítvány az emberi 
értékekért közhasznú szervezet részére történő utalásáról 
gondoskodjon. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Czeczon József kártérítési ügye 
 
Balassa Balázs képviselő: Czeczon Józsefnek én leírtam, hogy a képviselő-testület nem 
fogadja el és nem ismeri el, hogy mi voltunk a károkozók. Viszont mivel ez Szigligeten 
történt és úgy gondoljuk, hogy ennyi gesztust tehetünk, ezért a képviselő-testület felajánlja az 
előző testületi határozatnak megfelelően a javítási költség 50 %-át, amennyiben nyilatkozik, 
hogy további követelése nincs. Ez lett leírva, ez volt a határozat. A következő választ kaptam: 
„A 2013. évi 39. hetében általam Önök részére megküldött számla alapján ragaszkodom a 
65.494 forint megfizetéséhez, és ismételten arra kérem Önöket, hogy a fent lévő összeget 8 
napon belül a megadott számlaszámra átutalni szíveskedjenek. Nem szeretnék pereskedni, de 
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ellenkező esetben nem fogom sajnálni a szükséges energiákat, a drága időt, mindezekhez újra 
felkeresem az ügyvédi irodát, ahol élni fogok az összes törvényességi orvoslat lehetőségével. 
Amennyiben kézhez kapom károm tényleges kártérítési összegét, a továbbiakban kárigénnyel 
nem élek, és az ügyet lezártnak tekintem.” Most itt beszélünk 15 ezer forintról. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Tudod mit mondok, menjen a bíróságra. Ott se fognak többet 
megállapítani, mint amennyi a kára. Aztán 15 ezer forintért menjen a bíróságra. Most kicseréli 
az alkatrészt, hogy mégis több lett a kára? Ezek a papírok megvannak. Mi nem azt mondtuk, 
hogy teljesen elzárkózunk, hanem az ő felelősségét is vitattuk. Ő is hunyó egy picit az 
ügyben, amit abszolút nem akar elismerni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Mi legyen? Átutaljuk neki a pénzt, amit megszavaztunk? Aki 
egyetért azzal, hogy magasabb összeget nem kívánunk kifizetni, mivel változatlanul úgy 
érezzük, hogy az önkormányzatot 100 %-ban nem terheli felelősség, sőt a felelősséget vitatjuk 
is, ezért a képviselő-testületi határozatnak megfelelően az előző határozatban meghatározott 
összeget átutaljuk neki a héten. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangúlag döntött a testület. 
 
 A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
142/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2013. 
(IX.12.) Kt számú határozatban foglaltaknak megfelelően fizeti 
ki Czeczon József részére a kártérítést. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kártérítés átutalásáról 
gondoskodjon. 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
1./ Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 
 
Balassa Balázs képviselő: A legutolsó testületi ülésen döntöttünk arról, hogy kiírjuk a vár 
utolsó közbeszerzését a tanítóház ügyben. A tanítóház akadálymentesítésére illetve az 
udvaron a vár makettek elhelyezésére, illetve a kertészeti munkára. Az ajtók ki lesznek 
cserélve, hogy akadálymentesen be tudjanak menni, a felvezető lépcső ki lesz cserélve, hogy 
nagyobb tér legyen a folyosón. A WC el lesz bontva. A kémény le lesz bontva, odébb lesz 
helyezve. Festés, nyílászáró cserék, riasztóberendezés és elektromos hálózat bővítés történik. 
Az udvaron 5 vár, Hegyesd, Csobánc, Szigliget, Tátika, Rezi vára lesz a füves részen, utakkal, 
a gyerekek ott járkálhatnak, rámehetnek, nézhetik. Szerintem egy jópofa dolog lesz. Erre 
írtunk ki pályázatot és az INDA Nyugat Kft adta a legjobb ajánlatot. Sok idejük nincs, 
befejezési határidő december 19. Aki ezzel egyetért, hogy őket jelöljük ki, kérem, most 
szavazzon. Egyhangú 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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143/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szigliget, Kisfaludy u. 26. szám (15 hrsz) alatti épület nyugati 
épületszárnyában lévő kiállítótermek előterének átalakítása és 
akadálymentesítése a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0032 azonosító 
számú, „Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség 
turisztikai potenciáljának erősítése érdekében” tárgyú projekthez 
kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok 
elbírálására vonatkozóan készült összegzést teljes terjedelmében 
elfogadja.  
 
Az eljárás nyertesének a INDA Nyugat Kft. (9700 Szombathely, 
Szigligeti utca 77.) ajánlattevőt nyilvánítja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a ROP Zrt-t, mint megbízott 
bonyolítót, az elfogadott összegezés alapján az eljárás 
eredményének kihirdetésére. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Petőfi utca ivóvízvezeték csere 
 
Balassa Balázs képviselő: Folyamatosan próbáljuk a DRV-t rábírni arra, hogy bizonyos 
útszakaszokon, úgy, mint a Szabadság és a Hóvirág utcában, teljes nyomvonal cserét 
végezzen. A Petőfi utcában megtörténik a hálózat cseréje. Ebben segített az is, hogy egy 
hölgy beperelte őket, ezért a Petőfi utcában a lépcsőtől a Kisfaludy utca elágazójáig kicseréli 
az összes bekötést és a gerincvezetéket. Csütörtökön lesz a munkaterület átadás. Most itt volt 
annak a cégnek a vezetője, aki ezt megnyerte, mivel hogy önkormányzati út, tehát mi adjuk át 
a munkaterületet, azt kéri tőlünk, hogy határozzuk meg a munka kezdetét. Nekem 
fenntartásaim vannak, a befejezési határidő április vége. Most két verzió van, vagy most 
nekiáll, és akkor februárban végez az építési szakasszal, de utat nem tud helyreállítani télen, 
ez egyértelmű. Vagy nekiáll február 15-én, és áprilisban befejezi. Júniusban pedig 
leaszfaltozza. Én tartanék a mostani kezdéstől. Mert itt ez azt jelenti, hogy 60 méterenként le 
lesz zárva az út 2-3 napig, arról nem is beszélve, hogy a vizet föld fölötti vezetékkel 
biztosítják. Bizonyos szakaszokon felviszik föld fölé, bekötik a házakat, ahogy rákötötték a 
rendszerre, mennek tovább, és folyamatosan adják rá a vizet. Én azt mondtam, hogy személy 
szerint jobban örülnék egy február 15-ei munkakezdésnek, de megkérdezlek benneteket, ez az 
egyik. A másik pedig, hogy kértem a teljes útszélességű úthelyreállítást. Ezt a DRV 
valószínűleg nem akarja, erre nekik nincs pénzük. Viszont már most is elég kátyús az az út. 
Én azt mondtam, hogy első tárgyalásoknál mindenképpen kérem, hogy a DRV javítsa ki, és 
akkor a teljes ivóvíz hálózat csere után a Petőfi utca kapna egy teljes helyreállítást.  
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Baráth Sándor képviselő: A lépcsőtől lenne? 
 
Balassa Balázs polgármester: Így van, ameddig a munkák folytak. Arra lejjebb nem is rossz 
az út, arra nem is voltak csőtörések, nem is ott megy a hálózat szerintem.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nincsenek olyan öblös részek azon az úton, ahol lehetne 
csinálni kitérőt? 
 
Balassa Balázs polgármester: Két helyen van, igazából, ami van, az kavicsos. Tehát most is 
ki tudnak menni aszfaltozás nélkül is.  
 
Baráth Sándor képviselő: Február eleje szerintem.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ha az ember tudná, hogy nem lesz hó. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a február 15-ét kezdeményezzük, és 
teljes útszélességben aszfalt helyreállítást kérjünk, az kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangúlag a testület ezt megszavazta.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
144/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
polgármestert, hogy a Petőfi utca ivóvíz vezeték cseréjével 
kapcsolatos munkaterület átadási eljárása során a 2014. február 
15. utáni munkakezdést és az utca teljes szélességében történő 
aszfaltozását kezdeményezze. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
2014 évi fejlesztési tervek 
 
Balassa Balázs képviselő: Tervek, fejlesztések, kérdések. Én nagyjából nekiálltam és 
számolgattam, hogy mi az, amiről beszéltünk, és mi az, amit a képviselő-testület is kért, hogy 
ezzel-azzal egészítsük ki. Én ezeket nagyjából összeraktam, és mellérendeltem összegeket is. 
Az első a strandjárda strandon belül, ezt megbeszéltük. Strand előtti járdát megbeszéltük. 
Igényként jelentkezett két kandeláber elhelyezése, ebben a költségben az is benne van. A 
vendéglátó egységek mögötti járdaszakasz költsége, a parkolótól a bejáratig, amit beszéltünk, 
az a 120 folyóméter, illetve amit ti kértetek, hogy legyen egy szegély, közte kavics, ez durván 
4 millió forint lenne. Én úgy gondolom, ha ezt megcsináljuk, ettől ez szép rendezett lenne. A 
strandparkolót már régóta beszéljük, hogy rendbe kellene rakni, mert áll a víz folyamatosan, 
kulturálatlan. Önkormányzati utaknál még lenne mit helyreállítani. Elértünk a 
buszmegállókhoz. A közútkezelőhöz elegendő a bejelentés, nem kell engedély. Kértem 
ajánlatot szabványos buszváróra, egy 2 méteresből kettő kerülne 1 millió 300 ezer forintba. 
Mindenestül, paddal együtt. Erről mindenképpen ma dönteni kellene, mert ha a testület azt 
mondja, hogy akarjuk, akkor én megrendelem, és ez karácsonyra meg is lenne.  
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Balassa Balázs polgármester:  
Azt mondták, ha ők szerelik, akkor a szállítás ingyen van, tehát 30 ezer forintért fogják ezt 
beszerelni és ideszállítani. Annyiért megéri. Sülysápról jönnek. Mindenesetre most ezt a 
kettőt raktam bele ide a költségek közé.  
Aztán még beraktam az oszlopkiváltást, a forgalomirányítást, amiről beszéltünk. Parkolókat 
kialakítani itt lenn a Csoknyánál, és ide már beletettem a Petőfi utca aszfaltozásának a 
hozzájárulását, így ez a költség 21 millió 700 ezer. Valamint beszéltünk a Tájház udvarán a 
másik épület a megvásárlásáról, azzal együtt 34 millió 700 ezer forint lenne. Igazából úgy 
gondolom, hogy mindent beletettem. Két dolog van, amivel még számolni kellene, csak már 
nem volt rá időm. Az egyik a rendezvényterület a sportpályánál, illetve a másik a Liget 
utcában az összekötő járda. Erre a kettőre nem volt még időm, hogy felmérjem, és 
kiszámoljam.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: És akkor lemaradtak még erről az utaknak a kátyúzása? 
 
Balassa Balázs polgármester: Nem, itt van, 600 ezer forint. Tehát igazából én úgy 
gondolom, hogy minden olyan tétel bent van, ami itt szóba került, és úgy gondolom, hogy 
fontos. Beszéltünk még a hivatal akadálymentesítéséről, ezt meg kellene terveztetnünk. 
Valamint még két dolog volt függőben, a pub és a volt hegyközség iroda, épp ma beszéltem 
Kovács Lászlóval, hogy nem zárkóznak el, üljünk le tárgyalni. Azért mondom, hogy három 
dolog van, amiről most esetleg döntenünk kellene. Mert ha úgy döntünk, akkor meg kellene 
most már rendelnünk a Liget utca az oszlopkiváltását, tehát ahhoz kellene 4,5 millió. A 
buszmegállókat meg kellene rendelnünk, illetve a harmadik, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez a 
K-szegélyes megoldás legyen, akkor a KPM-nek erre vonatkozóan kell egy levelet írnom, 
hogy adjanak egy pontos árajánlatot, valamint írják le, hogy egyáltalán ehhez hozzájárulnak-
e? Illetve a Tájház udvarán lévő másik ingatlan tulajdonosának 15 millió 500 ezer forint volt 
az ajánlata. Én 13 milliót jeleztem felé, hogy esetleg annyiért hajlandóak vagyunk megvenni. 
Én úgy gondolom, hogy az a 13 millió valamilyen fokon reális ár azért a házért.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Találnék olyan embert, aki azt mondaná, hogy ebből a 
panoráma csak 6 millió. 
 
Balassa Balázs polgármester: Viszont másnak nem fogja tudni eladni, mert egy udvarban 
vagyunk, tehát ez meg egy kényszerhelyzet. Kérdésem a következő, hogy ez, mint koncepció, 
ez így elfogadható-e számotokra, hogy ezt képviseljük? 
 
Baráth Sándor képviselő: Itt az önkormányzat előtti területtel mi a helyzet? 
 
Balassa Balázs polgármester: Nem tettem be azért, mert Tibi azt kérte, hogy az egész főtérre 
csináljunk egy koncepciót. Illetve még van a másik, amit nem felejtettem el, és szeretném, 
nagyon remélem, hogy lesz rá forrás, hogy a Réhelyi úti kerékpáros szakasz jövőre 
valamilyen fokon megvalósuljon, vagy legalábbis valamennyi megvalósuljon belőle, vagy 
legalább is elkezdődjön valami. 
 
Baráth Sándor képviselő: Igazából forrásunk marad jövőre is. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ha ezt a 34 milliót költjük csak el idézőjelben, de ezt se 
költjük el idén, én úgy gondolom, hogy azért viszünk át pénzt.  
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Szabó Tibor alpolgármester: Engem a fiam kihajt, ha már ott fönt készül a várban az az 
útjavítás, hogy a Várvendéglő felé, ahol van az a fa lépcsős rész, azzal nem lehetne valamit 
kezdeni? Nem lehetne azt szépen, ugyanúgy kővel megcsinálni a pakoló felől, meg a lépcsőt 
fel a templomkertig? 
 
Balassa Balázs polgármester: Meg akkor már kell egy korlát is. Úgy gondolom, hogy 
Mészáros Pistivelvel el tudjuk készízteni. 
Javasolom, hogy az előzőekben ismertetett koncepciót – figyelembe véve, hogy az összegek 
csak tájékoztató jellegűek – fogadja el a képviselő-testület. Aki magát ezt a koncepciót 
elfogadja, azt kérem, most szavazzon. Elfogadtuk, mint koncepció.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
145/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013-14 
években az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 
Strandon járdaépítés: 230 fm, strand előtt járdafelújítása: 100 
fm. A vendéglátó egységek mögötti járdaszakasz korszerűsítése: 
120 fm és ezen a szakaszon a főút padkájának K-szegéllyel 
történő megoldása. Strandparkoló földmunka, szegélyjavítás, 
kavicsozás.  
Önkormányzati utak (Külsőhegyi út, Aranykagylói út, 
Rókarántói út, Rózsahegyi út, Patak utca) kátyúzása. 
Buszmegállók építése (Főtér, Csonka-torony, Szente megálló, 
Szeszfőzde, Ciframajor). Oszlop kiváltás a Liget utcában. A 
településen a forgalomirányítással kapcsolatos szakvélemény 
elkészítése, útjelző táblák kihelyezése, pótlása. Csoknyai erdős 
területen kavicsozott parkolók kialakítása.  
Tájház udvarban az épület megvásárlása, benne kiállítás és 
üzlethelyiség kialakítása. A Liget utcában járda kialakítása. A 
sportpálya mellett egy rendezvénytér kialakítása. A településen 
kamerarendszer fejlesztése. Főtéren nyilvános WC építése. 
Réhely úti kerékpárút építésének elindítása. 
 
 

 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Szeszfőzde és a Szente megállóhoz 
megrendeljük a buszmegállót, amire vonatkozóan az ajánlatot bemutattam, a teljes költsége 
ennek 1 millió 300 ezer forint beszerelve, kérem, most szavazzon. Egyhangúlag a képviselő-
testület megszavazta. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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146/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 db 
buszvárót vásárol a Szeszfőzde és a Szente megállókhoz. A 
buszvárók költsége beszerelve 1.300 ezer forint, melyet az 
általános tartalék terhére biztosít. 
Megbízza a polgármestert, hogy a buszvárókat rendelje meg. 
Határidő: 2013. november 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Liget utcában az oszlopkiváltást 
megrendeljük és kiegészítsük a költségvetésben lévő összeget 4,5 millió forinttal, azt kérem, 
most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
147/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Liget 
utcai oszlopkiváltásra tervezett előirányzat összegét az általános 
tartalék terhére 4.500 ezer forinttal megemeli.  
Megbízza a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a strand előtt, a vendéglátó egységek 
előtti szakaszon a főút K-szegélyezését kezdeményezzük a KPM-nél, illetve a járda és az út 
közötti szakaszon a kavicsozást, parkoló kialakítást, és erre vonatkozóan árajánlatot kérjek a 
KPM-től, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
148/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármester, hogy a strand előtt, a vendéglátó egységek előtti 
szakaszon a főút K-szegélyezését kezdeményezze a 
közútkezelőnél. A járda és az út közötti szakaszon a 
kavicsozásra és a parkoló kialakításra vonatkozóan kérjen 
árajánlatot a közútkezelőtől.   

 
  
A többi egyelőre még várat magára, ez majd a következőkben történik.  
 



 16 

 
Farkas Villa bérbeadására pályázati kiírás 
 
Balassa Balázs polgármester: Előző testületi ülésen beszéltünk arról, hogy pályáztassuk meg 
a Farkas Villát. Én nagyjából az előző kiírásnak megfelelően készítettem egy tervezetet. Úgy 
gondolom, hogy határozzunk meg egy olyan összeget, amiért megéri kiadni. Legfeljebb mi 
üzemeltetjük tovább, nekem ez a véleményem. Ez a bérleti díj 2 millió forint per év.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Plusz rezsiköltség? 
 
Balassa Balázs polgármester: Mindent ő fizet. Tulajdonképpen az épületben található 
bútorok és egyéb berendezési tárgyak leltár alapján az üzemeltető használatába kerülnek át, 
szerződés lejárta után leltár alapján üzemeltető köteles elszámolni a használatba átvett 
berendezési tárgyakkal. Hiány, vagy rongálás esetén köteles a tulajdonos számára a kárt 
megtéríteni. Üzemeltetési időtartam öt év, bérleti díj nagysága 2 millió forint per év, ami az 
infláció mértékében évente változik. Pillanatnyilag nincs egyértelmű állásfoglalás azzal 
kapcsolatban, hogy kell-e nekünk teljesíteni a minisztérium által előírtakat. Tehát elvileg 
eladható, de sehol nincs leírva, hogy nem kell kiállítótermet üzemeltetnünk, nem kell a Farkas 
István Alapítvány számára alkotóházként működtetni, és a művészek által készített 
szoborparkot kialakítani. Tehát lehet, hogy ez mindenkit el fog riasztani, viszont én úgy 
gondolom, hogy így korrekt, ha ezt beleírjuk. Mert ez pillanatnyilag, mint kötelezettség 
megvan.  Én mindenképpen azt mondom, hogy ezt írjuk be, még akkor is, ha nem pályázik 
senki, ha ez elriaszt mindenkit, de nekem az a véleményem, hogy legyen korrekt a mi 
kiírásunk. Az épületet egész évben nyitva kell tartani. Illetve, én úgy gondolom, illetve 
elhangzott, hogy milyen jó kulturális rendezvényeket lehetne itt tartani, akár író, olvasótábort. 
Beleírtam, hogy legalább öt alkalommal nemcsak a szállóvendégek számára és nemcsak a 
főszezonban, kulturális programokat, kiállítást kell szervezni. Ezzel is bővítve a település 
idegenforgalmi kínálatát. Az épület állagát megőrzi, a szükséges karbantartási munkákat 
elvégezteti, ezt az önkormányzat minden évben egyszer közös bejárás alkalmával ellenőrzi. 
Ez eddig elmaradt, de most már ezt meg kellene csinálni mindenhol. Üzemeltetéshez 
szükséges az önkormányzattal előre egyeztetett fejlesztéseket saját forrásból elvégeztetni, a 
fejlesztési költségek bérleti díjban nem számolhatók el, megtérítését a bérleti szerződés 
megszűnése után sem lehet igényelni. Üzemeltetés során keletkezett költségeket (vízdíj, 
villany, gázszámla, stb.) átvállalja a bérlő. Udvar gondozását saját költségen megoldja. 
Önkormányzat számlájára bérleti díjat évente egyszer átutalja, mely összeg felülvizsgálata 
minden év végén megtörténik, maximum az infláció mértékével ez átadásra kerül. 
Alkalmazottak legalább fele szigligeti legyen. Pályázatnak tartalmazni kell a pályázó 
üzemeltetéssel kapcsolatos elképzelését, nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak 
elfogadására, folytatni kívánt üzleti kör megjelölését. Itt van a beadási határidő, mikor zárjuk. 
Pályázat elbírálásának szempontja turisztikai, kulturális hasznosítás, szakmai felkészültség, 
helyi vállalkozó azonos feltételek esetén előnyt élvez. A pályázat elbírálásának lefolytatása a 
pályáztatót nem kötelezi szerződéskötésre.  
 
Baráth Sándor képviselő: Korrekt, ebben benne van minden.  
 
Balassa Balázs polgármester: Én tudom és látom, hogy lehet ezt üzemeltetni. Sokkal 
egyszerűbb lenne úgy üzemeltetni, hogy valakinek kiadjuk és átvállalja a teljes költséget és 
van is belőle 2 millió forint. De ha nem jön be annyi pénz, akkor nem érdemes kiadni. Meg ha 
azokat a kötelezettségeket nem vállalja át.  
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Szabó Tibor alpolgármester: Én azt mondom, hogyha kemény kiírás de számomra 
elfogadható.  
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Szerintem a Niki ügyesen csinálta. Még most is 
folyamatosan jön pénz belőle. Június 15-től, egész ősszel minden hétvégére foglalt volt. 
 
Baráth Sándor képviselő: És akkor a település idegenforgalmi adó bevételét a Farkas Villa 
termelte.  
 
Balassa Balázs polgármester: Aki ezzel így egyetért, kérem, most szavazzon. Egyhangúlag 
döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
149/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati kiírásban foglaltaknak 
megfelelően pályázatot ír ki a Farkas Villa bérbeadására. 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírás közzétételéről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Szigligeti képes kiadvány 
 
Nézzétek meg, hogy ebben a formában tetszene-e? Hátuljára ráraktuk a térképet, ahogy kell. 
Itt más szöveg lesz.. Akarunk-e egy ilyen kiadványt ebben a formában? A képviselő-
testületnek volt az elvárása, hogy legyen egy olyan kiadványunk, ami képes, és tényleg 
Szigliget természeti adottságait mutatja be. Nézzétek meg, ez most egy előzetes, amennyiben 
azt mondjuk, hogy foglalkozzunk vele, és tényleg kell, akkor átadom a Vidosa Károlynak. 
 
Baráth Sándor képviselő: A képek azok nagyon jók, a szöveget azt úgyis kitalálod. 
 
Balassa Balázs polgármester: A következő, amiről az elmúlt testületi ülésen beszéltünk, és 
ez már az utolsó napirendi pont, hogy az volt a képviselő-testület az álláspontja, kérése, hogy 
mindenképpen szeretne az idei évben is jutalmat fizetni a dolgozóknak. És az volt az 
álláspont, hogy hasonló nagyságrendű összegről legyen szó, mint tavaly. Ez 3,5 millió forint 
volt járulékokkal együtt. A keretösszegből 29 dolgozó részesült jutalomban. Az idén 30 fő 
részére szeretnék jutalmat adni az egész évi eredményes munkát figyelembe véve. 
 
Baráth Sándor képviselő: És az volt még az álláspont, hogy a dolgozók mellett feltétlenül 
kerüljön bele a polgármester úr is a jutalmazottak körébe. Ezt szükségesnek tartom 
elmondani.  
 
Balassa Balázs polgármester: Erre csak azt szeretném mondani, hogy arról volt szó, hogy a 
dolgozók ugyanolyan összeget kapnak, mármint ugyanaz a keret van megállapítva. Mivel 
tavaly nem kaptam, előtte sem, de teljesen mindegy, nem arról van szó, ezért én úgy 
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gondolom, hogy az nem lenne korrekt, ha elfogadnám, és ezért kevesebbet kapnának a 
dolgozók.  
 
Baráth Sándor képviselő: Szeretném javasolni, hogy emeljük meg a keretet.  
 
Balassa Balázs polgármester: A polgármesternek a jutalmát a képviselő-testület határozza 
meg.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Az lehet, hogy külön döntünk a jutalomról a dolgozóknak, és 
majd döntünk külön a polgármester jutalmáról, mert eddig még egyszer sem fogadta el a 
jutalmat? 
 
Lutár Mária jegyző: Egy keretet kellene meghatározni a dolgozóknak, a polgármester 
jutalmáról pedig külön dönteni. 
 
Baráth Sándor képviselő: Külön-külön? És az a kereten kívül lesz akkor? 
 
Lutár Mária jegyző: Igen. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzatnál foglalkoztatottak 
részére járulékokkal együtt 2.210 e forint, a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői részére járulékokkal együtt 1.327 e forint jutalomkeretet állapítson meg a 
képviselő-testület. Aki ezzel egyetért az kérem, most szavazzon. Egyhangúlag a képviselő-
testület megszavazta. 
 
 A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
150/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzatnál foglalkoztatottak részére járulékokkal együtt 
2.210 e forint jutalomkeretet állapít meg.  
A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal részére - a szigligeti 
hivatalban dolgozó köztisztviselők jutalmazására és járulékaira – 
1.327 e Ft összegű támogatást állapít meg.  
A jutalomkeret forrása az általános tartalék. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás összegének 
átutalásáról gondoskodjon, és az előirányzat módosításra 
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
  
 
Balassa Sándor megérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 4 fő. 
 
Balassa Balázs polgármester tájékoztatja az időközben megérkezett képviselőt a testület 
döntéseiről. A Petőfi utca vízvezeték cseréjével kapcsolatban hozott döntést ismételten 
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megvitatják, melynek eredményeképpen Balassa Balázs polgármester javasolja, hogy a Petőfi 
utca vízvezeték cseréje kapcsán ne határozzák meg a munkakezdés időpontját. A 
munkaterület átadás során kérjék, hogy a munkát mielőbb végezze el a kivitelező, azzal, hogy 
a téli fenntartást is, miután az ő munkaterülete, ő biztosítsa. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
151/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 144/2013. 
(XI.12.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
A Képviselő-testület a Petőfi utca vízvezeték cseréje kapcsán 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkaterület átadás során 
a munka mielőbbi befejezését kérje, azzal, hogy a téli fenntartást 
is a kiviteli munkát végző vállalkozó biztosítsa. 
Megbízza továbbá a polgármestert, hogy a tárgyalás során az út 
helyreállítást teljes szélességben kérje. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős. Balssa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester elhagyta az üléstermet. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Már döntöttünk a dolgozóknak a jutalmáról, a keretösszeg nem 
tartalmazta a polgármester jutalmazására szánt összeget. Kérem, tegyetek javaslatot a 
polgármester jutalmának összegére vonatkozóan.  
 
Balassa Sándor képviselő: Nagyon kellemetlen, hogy nekem ebben bármilyen véleményt is 
kell alkotnom. Neked már mondtam másfél - két hónapja, hogy megilleti két okból is. Egy az, 
hogy jól menedzseli, jól működteti a települést, a másik oldala, hogy próbál úgy gazdálkodni 
a település mind bevételi, mind kiadási oldalán, hogy az nyereséges legyen. Ha én jól 
emlékszem, az elmúlt tizen évben nem volt fogadta el a jutalmat. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Valóban nem.  
 
Balassa Sándor képviselő: Én fogok mondani egy viszonylag nagy időszakot, én úgy 
gondolom, hogy az elmúlt időszakra visszatekintve egy féléves bérének jutalomban történő 
megállapítását javaslom.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Akkor felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy 
polgármester úr hat hónap bér és járulékai, összegszerűen 2.650 e Ft jutalomban részesüljön, 
az kézfeltartással jelezze. Egységes volt a döntés.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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152/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balssa 
Balázs polgármester részére 6 havi bérének megfelelő jutalmat - 
járulékokkal együtt 2.650 ezer forint - állapít meg az általános 
tartalék terhére.  
Megbízza az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
Megbízza továbbá a polgármestert, hogy az előirányzat 
módosításra vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-
testület elé. 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Szabó Tibor alpolgármester 
   Balassa Balázs polgármester 
 

 
Balassa Sándor képviselő: Nem beszélve arról, hogy éveken keresztül foglalkoztatja ezt a 
sok közmunkást, amihez én úgy gondolom, egy külön ember kellene. Évente megtakarítja egy 
ember bérét azzal, hogy ezt csinálja, a programszervezésről nem is beszélve. 
 
Balassa Balázs polgármester visszatért az ülésterembe. 
 
 
Balassa Kornél és Hegedüs Krisztina telekvásárlási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Balassa Kornél és Hegedüs Szilvia lakótelek vásárlási 
kérelmét már tárgyalta a képviselő-testület, akkor azonban még nem tudtuk, hogy a telek 
közmű ellátását hogyan oldjuk meg. 
 
 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület Balassa Kornél és Hegedüs Szilvia Szigliget, Kossuth u. 
85. szám alatti lakosokat a 198/1 hrsz-u lakótelek vevőjéül jelölje ki. A telek vételárát 3.200 
Ft/m2 összegben határozza meg. Az értékesítés feltételei: A beépítés módja családi ház, a 
beépítési kötelezettség 3 év, 15 éven belül történő értékesítés esetén a telek mindenkori 
forgalmi értékét az önkormányzat részére meg kell fizetni, a feltételek biztosítására az 
önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba 15 év elidegenítési tilalmat kell bejegyezni. 
A telek vételárát egy összegben, a szerződéskötéskor kell befizetni az önkormányzat 
költségvetési számlájára. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
153/2013. (XI. 12.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Szigliget 
198/1 hrsz-u, 835 m2 nagyságú lakótelek vevőjéül Balassa 
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Kornél és Hegedüs Szilvia Szigliget, Kossuth u. 85. szám alatti 
lakosokat jelöli ki. A telek vételárát 3.200 Ft/m2 összegben 
határozza meg. Az értékesítés feltételei: 
- A beépítés módja: családi ház,  
- a beépítési kötelezettség: 3 év,  
- 15 éven belül történő értékesítés esetén a telek mindenkori 
forgalmi értékét az önkormányzat részére meg kell fizetni,  
- a feltételek biztosítására az önkormányzat javára az ingatlan-
nyilvántartásba 15 év elidegenítési tilalmat kell bejegyezni.  
A telek vételárát egyösszegben, a szerződéskötéskor kell 
befizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződést írja alá. 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.15 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
  

Balassa Balázs      Lutár Mária 
  polgármester             jegyző 
 
 


