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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült a Képviselő-testület 2013. november 28-án 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget Kossuth u. 27. 
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 Balassa Sándor képviselő 
 Baráth Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 
képviselő közül 5 jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitom. 
 
Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat. Aki el tudja fogadni, kérem, most 
szavazzon. Egyhangú igen szavazat.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
A megtárgyalt napirend: 
 
 
1. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
2. Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
3. Vegyes ügyek 
 
Zárt ülés  
 
4. Bursa ösztöndíj pályázat elbírálása. 
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1. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az első napirendi pontra térnénk rá, ezzel kapcsolatban 
mindenki megkapta az anyagot. (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Aki a rendelet tervezetet el tudja fogadni az, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag 
döntött a testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta 
 
9/2013. (XI. 29.) 

r e n d e l e t e t 
 
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2011. (XII. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
2. Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Balassa Balázs polgármester: Talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálatát is jegyző 
asszony fogja előterjeszteni. 
 
Lutár Mária jegyző: A Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a rendelettel 
kapcsolatban, mivel a rendelet bevezető rendelkezése nem felel meg a hatályos rendeleti 
előírásoknak, a rendelet több helyen magasabb szintű jogszabályban rögzített rendelkezés 
tartalmi megismétlése. A rendelet szövege több vonatkozásban törvénysértő ezért célszerű új 
rendelet alkotni a rendelet egyidejűleg történő hatályon kívül helyezésével.  
 
Balassa Balázs polgármester: Elég drasztikusan megemelték ezt a talajterhelési díjat. Ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én úgy emlékszem, hogy azt olvastam ki ebből a 
rendelettervezetből, hogy talajterhelési díjat köteles fizetni az, aki a csatornázott területen nem 
kötött rá. Most olyanra nem vonatkozik, ahol nincs csatorna? 
 
Lutár Mária jegyző: Azokra a területekre vonatkozik, ahol a csatorna kiépült. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: A másik, hogy mindenki saját maga vallja be, hogy mennyi 
szennyvizet termelt? 
 
Lutár Mária jegyző: Igen. A vízmű közli velünk, hogy mely ingatlanok nincsenek rákötve a 
csatornára, és mennyi volt a vízfogyasztásuk. Ez alapján vissza tudjuk ellenőrizni, hogy 
annyit vallott-e be, mint amennyit ténylegesen fogyasztott. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Van erre valami szorzó, vagy elképzelés, hogy az összes 
vízfogyasztásnak hány százaléka? 
 
Lutár Mária jegyző: Erre vonatkozóan nincs adat. 
 
Balassa Sándor képviselő: Az azért majd érdekes lesz, amikor azt is igazolni kell, hogy hova 
tette. Mert a következő lépcső az lesz majd.  
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Balassa Balázs polgármester: Így van. Sőt ennek már valami törvénytervezete meg is jelent, 
hogy például a hegyi pincékben, ahol víz van, hogy azt hová szállította, hogyan, miképp? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: A tervezetben szerepel jövedelmi viszonyhoz kötött 
kedvezmény.  
 
Lutár Mária jegyző: A díj mértékének csökkentése helyett részletfizetési kedvezmény 
lehetőségét javasolom inkább megállapítani. A rendelet 4. § (1) bekezdése a következők 
szerint módosulna: „Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben 
a talajterhelési díj részletekben történő megfizetése engedélyezhető.”  
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor kivegyük ezt a kedvezményt?  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Csak bezavar. 
 
Balassa Balázs polgármester: Jó, akkor a 4. § (1) bekezdését a következők szerint javasolom 
elfogadni: „Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a 
talajterhelési díj részletekben történő megfizetése engedélyezhető.” Aki ezzel egyetért, kérem, 
most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
154/2013. (XI.28.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselőt-testülete a 
talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet tervezet 4. § 
(1) bekezdését a következők szerint fogadja el: „Különös 
méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben 
a talajterhelési díj részletekben történő megfizetése 
engedélyezhető.” 

 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület a talajterhelési díjról 
szóló önkormányzati rendelet tervezetet az elfogadott módosító javaslattal kiegészítve fogadja 
el. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a 
 
10/2013. (XI. 29.) 

r e n d e l e t e t 
 

a talajterhelési díjról 
 
Vegyes ügyek 
 
Balassa Balázs polgármester: Káli Magdolna képviselő nem volt ott az ülésen, de 
tájékoztatom, hogy a képviselő-testület nagyvonalúan, miután a dolgozóknak adott jutalmat, 
nekem is megszavazott egy irreálisan magas jutalmat, ez 6 havi jutalom. Sokáig 
gondolkoztam rajta, és a végén abban maradtam, hogy megköszönöm, és nem mondom azt, 
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hogy a határozat legyen érvénytelen, hanem egy részét, úgy mint képviselő társam is, nem 
felvéve, bizonyos célokra fordítom, hogy akkor legalább a bruttó bér maradjon, tehát teljes 
összeg maradjon. Ez 1.630.000 forint, amit más célra ajánlottam fel, ezt le is írtam. Annak 
érdekében, hogy a dolgozók jutalma megközelítse az 1 havit, erre 300 ezer forintot ajánlottam 
fel, mert amit megszavaztunk, az kevés volt. RÁBA traktorra, egy hótoló megvásárlására, 
meg is vettük, tehát járdákat, szűk utcákat tudjuk tolni, ez 330 ezer forint. Az Újévi csobbanás 
programra 380 ezer forintot, illetve a szigligeti képes kiadvány finanszírozására, szigligeti 
falinaptár készítésére az időseknek, erre 620 ezer forintot ajánlottam fel. Így volt a teljes 
költség 1.630.000, ezen kívül mivel a jelenleg használt laptop, amit használtan vettem, már 
nem annyira jó, ezért amit felveszek, abból vállaltam, hogy veszek még egy laptopot, amit 
önkormányzati célra is fogok használni.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Polgármester úr nekem már szóvá tette, én akkor is 
megpróbáltam vele megértetni, hogy tisztességgel, becsülettel irányítja ezt a települést, 
maximálisan meg lehetünk az ő munkájával elégedve.  
 
Balassa Balázs polgármester: Én le is írtam, hogy köszönöm szépen, valamennyit 
megtartottam belőle, mert jól esik, és nemes célokra fogom használni. 
 
Pár testületi határozat utózöngéjéről szeretném tájékoztatni a testületet. Beszéltük a 
szennyvíztisztító telep rekultivációját, ezzel kapcsolatban írtam levelet a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nek, még nem kaptam választ. Október 16-án megírtam, jövő héten 
mindenképpen felhívom őket, hogy mire számítsunk. Azt kértem, hogy valamilyen módon 
közösen oldjuk meg a rekultivációt, én úgy tudom, hogy maga az építmény állami tulajdonban 
van. 
 
Liget utca oszlopkiváltással kapcsolatban a döntésünknek megfelelően felvettem a 
kapcsolatot, illetve megrendeltem az ügyintézést a Csali cégtől, aki ajánlatot adott, hogy az 
oszlopot váltsák ki. Döntésünknek megfelelően a KPM-től, a közútkezelőtől ajánlatot kértem, 
illetve jeleztem, hogy igényt tartanánk a stranddal szemben, a K-szegély a kiépítésére, hogy 
az út, illetve a parkolási lehetőség kultúráltabb legyen. 
 
Nem lesz betlehem, az lenne a kérdésem, hogy mit javasoltok, hogy milyen karácsonyi, 
ünnepi díszbe gondolkodjunk? Megvannak azok a karácsonyi díszek, amik sokáig voltak az 
oszlopokon, felrakjuk-e azokat? Vagy a Főtérre rakjunk egy karácsonyfát, illetve a közösségi 
házhoz egyet? Vagy gondolkozzunk valami extrábba? Most már két éve nem raktuk ki azokat, 
amik voltak az oszlopokon. Tisztázni szeretném az E.On-nal, ha azt mondjátok, hogy 
foglalkozzak vele. 
 
Káli Magdolna képviselő: Az szerintem is szép, azt hallottam többektől is, hogy azt 
valahogy elvárják, mert az olyan szép. Tehát hogyha egy mód van rá, én azt szeretném.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: A Főtér nagyon szép szokott lenni minden évben, ott ugye 
hatalmas díszítésbe kezdenek az Aranypatkóban, ezt összhangba hozza csodálatosan a Főtéren 
lévő díszítés. Biztos, hogy a Főteret is kell díszíteni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Azért kérdezem. Még annyit el tudok képzelni, hogy van sok 
fehér fényfüzérünk, egy-két kisebb bokrot felfuttatunk vele.  
 



 5 

Szabó Tibor alpolgármester: Ha van rá lehetőség, nem jelent külön pénzt, mert meg vannak 
hozzá a dolgok, akkor miért ne. 
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor ennek utánanézek.  
 
Következő, említettem az előbb, hogy a felajánlásomban van egy bizonyos méretű táska. Azt 
tudni kell, hogy ahány táska, annyi fajta ár. Amit én a testület elé vittem még, az 65 Ft+Áfa 
volt, így néz ki. Ez a táska, ami már egy kicsit jobban néz ki, ez 220 Ft. Mi a véleményetek? 
 
Balassa Sándor képviselő: Alapvetően ez is egyszer használatos, meg az is egyszer 
használatos.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ha 100 Ft-ig elmegyünk, akkor is kijut belőle. Szigligeti 
címert rakassuk rá, vagy a várról a képet? 
 
Káli Magdolna képviselő: Szigligeti címert. 
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor maradjunk ennél az egyszerűbb fajtánál? Jó. Címerrel, 
és fehér alapon, ha nem sokkal drágább kék felirattal?  
 
Baráth Sándor képviselő: Vagy fordítva, kék alap, fehér felirattal. 
 
Balassa Balázs polgármester: A következő, van egy hölgy Badacsonytördemicen, az 
iskolával kapcsolatban beszéltem vele, ő szeretne a Naplóban, tv-ben, mindenhol propagandát 
az iskola megmentéséért elindítani. Ebbe a képviselő-testület a segítségét kérné, hogy közösen 
próbáljuk megmenteni az iskolát. Készített egy bemutatkozó anyagot a sajtó számára, illetve 
kaptunk egy levelet tőle. Felajánlotta, hogy nagyon szívesen találkozna testülettel, leülne 
velünk beszélni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Én alapvetően úgy gondolom, hogy reálisan kell felmérni a 
lehetőségeinket. Mit tud tenni? Csinál egy nagy kavarodást körülöttünk, de alapvetően nem 
fog történni semmi, mert nem rajtunk múlik ez az egész. Addig, amíg hatvanvalahány 
gyereket tudunk csak mozgósítani, attól fogva nem mi fogjuk kimondani, hogy igen vagy 
nem. Eddig a település megtett mindent annak érdekében, hogy működjön az iskola. Be kell 
látni, hogy jelenlegi formájában szerintem a következő se fogja azt mondani, hogy ennek az 
iskolának ilyen létszámmal fenn kell maradnia. Ezt kellene reálisan tudomásul venni, és 
belátni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az amit Badacsonytomaj iskolaigazgatója folytat, 
annak gátat kellene vetni, hogy ellenpropagandát folytat a szigligeti iskola jövőjét lefestve a 
beiratkozások ellen. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy lépnünk kellene ez ügyben.  
 
Káli Magdolna képviselő: Annak akadálya szerintem nincs, hogy találkozzon velünk.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Megmondom őszintén, én is foglalkoztam ezzel a dologgal. Én 
most azt mondom, hogy azzal se vagyunk tisztában, hogy egyáltalán településen belül hány fő 
van olyan, aki huszonvalahány éves, nem nősült meg, nem ment férjhez, biztos, hogy sokan 
vannak ilyenek, de nem biztos, hogy itt is marad, ha családot is alapít. De még ezt sem tudjuk, 
hogy a jövőt tekintve milyen esélyekkel lehetne számolni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Hány szigligeti gyerek van az iskolában, 30? 
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Szabó Tibor alpolgármester: Kevés, tudom, hogy kevés. Én nem zárkózom el attól, hogyha 
ő olyan propagandát tud csinálni, hogy azt mondják, hogy adjunk lehetőséget a szigligeti 
iskolának, aztán összevonáskor majd azt mondják, hogy tessék, a szigligeti legyen a központi 
iskola. 
Mi eddig elkövettünk mindent. Most egy idegen felvállalná számunkra a dolgot. 
 
Balassa Sándor képviselő: Mit tud felvállalni, azt, hogy megkeveri az állóvizet. Azon kívül 
eredményt nem fog tudni produkálni.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Mi sem fogjuk azt mondani, hogy megtámadva 
Badacsonytomaj intézmény vezetőjét, hogy az a fajta propaganda nem elfogadható, amit 
csinál. Mi nem mondjuk, mert nem akarunk szomszéd településsel haragos viszonyban lenni. 
 
Baráth Sándor képviselő: Ha reálisan nézzük, úgyis csak alsó tagozat lesz még egy darabig.  
 
Káli Magdolna képviselő: De az is valami. 
 
Balassa Sándor képviselő: Én azt mondom, nem szabad 15-20 fős gyereklétszámmal 
fenntartani, épületet üzemeltetni. Osztott osztályok nem lesznek, összevont osztályok lesznek, 
20 gyereket nem lehet osztott osztályban tanítani. Visszatértünk a szüleink oktatási 
szokásaihoz, azt akarjuk?  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Kezdet kezdetén mi azt tudtuk, hogy Szigliget önállóan nem 
fogja tudni megtölteni az iskolát, csak abban reménykedtünk, hogy egy társtelepülés, nem 
Hegymagas, ahonnan csak 5 gyerek van, vagy 3, hanem egy olyan létszámú, mint 
Balatonederics, vagy Tördemic, vagy Gulács csatlakozik hozzánk.  
 
Balassa Sándor képviselő: Nincs rá reális esély.  
 
Káli Magdolna képviselő: De ha akar erről újságcikket írni, akkor ez talán valamilyen utalás 
lesz Badacsonytomaj felé is.  
 
Baráth Sándor képviselő: Én azt nem látom, hogy bármilyen hatása lesz arra, hogy ide tud 
vonzani még 70 gyereket. 
 
Káli Magdolna képviselő: Én sem hiszem, hogy 70 gyereket ide tud vonzani.  
 
Balassa Sándor képviselő: De egy 100 fős iskolát sem lehet fenntartani. 15 főben van 
meghatározva egy osztály létszáma. 100 gyerekkel még mindig nem vagy ott. Jövőre hány 
elsős lesz? 
 
Káli Magdolna képviselő: Nem tudom, talán 3. 
 
Balassa Sándor képviselő: És azt követően? Milyen gondot okoztunk, mikor azt a két 
gyereket bevállaltuk. Most azok Tapolcára járnak. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nekünk akkor lenne szerencsénk, ha ilyen, mint 
Balatonederics, aki már döntött, hogy nem kéri az iskolát, hogy azt a létszámot valamilyen 
felsőbb varázsszóra nem abba az irányba csatolnák. 
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Baráth Sándor képviselő: Csak nekik érvényes megállapodásuk van.  
 
Balassa Balázs polgármester: Semmit nem csinálnak. Azt mondták, ha csinálnak is, akkor is 
közös hivatalban vannak Lesencetomajjal, akkor oda fogják irányítani a gyerekeket.  
 
Balassa Sándor képviselő: Teljesen normális ez a reakció. 
Szabó Tibor alpolgármester: A törvény kimondja, hogy iskolaválasztási joga van a 
szülőnek.  
 
Balassa Balázs polgármester: A hölgy azt kérte, hogy jövő szombaton, esetleg a többi 
szülővel, akiket érint, üljünk le.  
 
Baráth Sándor képviselő: Ha vasárnapra át lehet tenni, akkor nagyon szívesen leülök vele. 
 
Hangzavar 
 
Balassa Balázs polgármester: Az idei évben a képviselő-testületnek legfeljebb a két ünnep 
között lenne jó, tehát akkor maradjunk januárban. 
Kustánczi Gézánénak kifizettük a pénzt. Iglódy Endrével hivatalosan nem bontottunk 
szerződést. Az ügyvéd úr küldött egy levelet a váralapítványos perrel kapcsolatban, hogy még 
a nyáron volt egy olyan lehetőség, hogy a szigligeti önkormányzat fizessen be 300 ezer 
forintot szakértői díjra, amit nem biztos, hogy visszakapunk. Mondtam neki, hogy próbálja 
meg, hogy szakértői díj nélkül lehessen. Küldött egy levelet, hogy december 12-éig el kell 
döntenünk, hogy akarjuk-e a per folytatását, befizetjük-e a 300 ezer forint szakértői díjat, 
vagy a per megszűnik. Két dolog van, az egyik, hogy folytatjuk-e, illetve kivel.  
 
Balassa Sándor képviselő: Én a tiszteletdíjamból kifizetem a szakértői díjat, és folytassuk a 
pert. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a 300 ezer forint, mint szakértői díjat 
Balassa Sándor tiszteletdíjának a terhére befizessük és folytassuk a pert, kérem, most 
szavazzon. A testület egyhangúlag megszavazta, köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
155/2013. (XI.28.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Váralapítvánnyal folyamatban lévő pert folytatja, a perrel 
kapcsolatos szakértői díjra 300.000 Ft-ot biztosít az Balassa 
Sándor képviselő tiszteletdíjának terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzatot képviselő 
ügyvédet tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 
Határidő: 2013. december 12. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Szigligeti 31 hrsz-u ingatlan megvásárlása 
 
Balassa Balázs polgármester: Már tájékoztattam képviselőtársaimat arról, hogy a tájházzal 
azonos helyrajzi számon lévő lakóház eladó. Az az épület a tájházzal együtt jól kihasználható, 
a két épület együtt már komoly kiállító tér lenne. Megoldható a vizesblokk is, ami most a 
tájháznál nagyon hiányzik.   
Értékbecslést készíttettem, 13.785.000 Ft-ra értékelte a szakértő, az eladó 15.600.000 forintért 
hirdeti, de több egyeztetés után úgy határozott az értékbecslés alapján, hogy az 
önkormányzatnak 13 millió forintért értékesíti. Javasolom, hogy az önkormányzat vásárolja 
meg az ingatlant, az általános tartalékból 13 millió forintot biztosítson a vételárra. Aki ezzel 
egyetért, az most szavazzon. Egyhangú igen. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
156/2013. (XI.28.) 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigliget 
31 hrsz-u ingatlan 12/36 tulajdoni hányadát megvásárolja. A 
vételárra 13.000.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá. 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
Balassa Balázs polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a 
tanácskozást. 
 
Zárt ülés anyaga 9 – 11 oldalon külön kezelve. 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs       Lutár Mária 
 polgármester            jegyző 

 
 
 
 


