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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 Balassa Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 

Kertész Mártonné vezető tanácsos 
 
 
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. Aki el tudja fogadni, kérem, most 
szavazzon. Egyhangú igen szavazat.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
A megtárgyalt napirend: 
 

1. Településszerkezeti terv módosítása 

2. Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 5/2010. 

(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítása 

3. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet 

4. Egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló rendelet módosítása 

5. Vegyes ügyek 
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1. Településszerkezeti terv módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A településrendezési eszközök módosításának utolsó 
lépéséhez ért el a testület. Az utolsó pillanatban a főépítészi záró vélemény is megérkezett, 
így nincs akadálya annak, hogy a testület elfogadja a településszerkezeti terv módosítását. Az 
előterjesztést a képviselők írásban megkapták, kérem, hogy az anyaggal kapcsolatban 
mindenki tegye meg javaslatait, észrevételeit. 
Amennyiben nincs, javasolom, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
160/2013. (XII.30.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Szigliget Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének 
módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztését és 
úgy határozott, hogy Szigliget településszerkezeti tervének 
módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a módosított településrendezési 
eszközök közzétételéről és a véleményezési eljárásban részt vett 
államigazgatási szerveknek valamint az állami főépítésznek 
történő megküldéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2014. január 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
2. Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 5/2010. 
(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigliget község Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervének módosításáról szóló előterjesztést és rendelet tervezetet a képviselők 
kézhez kapták. Kérdezem, hogy az előterjesztéssel illetve a rendelet tervezettel kapcsolatban 
van-e észrevétel, javaslat?  
Amennyiben nincs, javasolom, hogy a képviselő-testület a rendelet tervezetet fogadja el.  
 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta 
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11/2013. (XII. 31.) 
r e n d e l e t e t 
 
Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 5/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
3. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Törvényi 
változások miatt szükséges módosítani a helyi rendeletet. A főbb változások az 
előterjesztésben felsorolásra kerültek. Gyakorlatilag ugyanazok a támogatások megmaradnak, 
csak önkormányzati segély címszó alatt szerepel a rendeletben. Változás még, hogy a 
jogosultság jövedelemhatárát kellett módosítani a törvénynek megfelelően, illetve változott az 
eljárás megindításától a döntésig terjedő határidő, továbbá a temetési támogatás előre is 
kifizethető az elhunyt hozzátartozójának. A méltányossági közgyógyellátás ismét képviselő-
testületi illetve bizottsági hatáskörbe került. Kérdezem, a rendelet-tervezettel kapcsolatban 
van-e valakinek észrevétele, javaslata? 
Amennyiben nincs, javasolom, hogy a képviselő-testület a rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Aki ezzel egyetért, az most szavazzon. A testület egyhangúlag megszavazta, köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta 
 
12/2013. (XII. 31.) 

r e n d e l e t e t 
 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 

 
 
4. Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásról szóló rendelet módosítása 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előzőekben elfogadott rendelethez szorosan kapcsolódik az 
egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásról szóló rendelet módosítása is. A 
rendelet tervezetet a képviselők megkapták. A rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e 
valakinek észrevétele, javaslata? 
Amennyiben nincs, javasolom, hogy a képviselő-testület a rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta 
 
13/2013. (XII. 31.) 

r e n d e l e t e t 
 
az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásról szóló 
7/2008. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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5. Vegyes ügyek 
 
Könyvvizsgálói feladatokra megbízás 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület döntött arról, hogy a vár pályázattal 
kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokra pályázatot ír ki. Kocsisné Pálffy Gabriellától, Quercus 
Audit Kft-től és az ABACUS ’05 Könyvvizsgáló és Könyvelő Iroda Kft-től kértünk ajánlatot. 
Mindhárom ajánlat megérkezett Kocsisné Pálffy Gabriella ajánlata nettó 1.000 e Ft, Quercus 
Audit Kft. ajánlata nettó 1.080 e Ft, az ABACUS ’05 Könyvvizsgáló és Könyvelő Iroda Kft 
ajánlata nettó 1.150 e Ft. Javasolom, hogy az ajánlatok alapján a képviselő-testület Kocsisné 
Pálfi Gabriellát bízza meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával. Aki ezzel egyetért, kérem, 
most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
161/2013. (XII.30.) 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 ellátásával Kocsisné Pálffy 
Gabriella könyvvizsgálót bízza meg. 
A Képviselő-testölet felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vállalkozói szerződést írja alá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Farkasvilla bérbeadására vonatkozó pályázat elbírálása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület által kiírt pályázatra két pályázat érkezett 
be. Mindkét pályázat megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. Idrányi Péter és Csiszár 
Jenő adott be a pályázatot. (Ismerteti a pályázatokat.) Kérem képviselő-társaimat, hogy 
mondják el javaslataikat, véleményüket. 
 
Balassa Sándor képviselő: Mindkét pályázatot jónak tartom, úgy gondolom, hogy Csiszár 
Jenő egy tőkeerős vállalkozó, aki a vállalt bérleti díjfizetési kötelezettséget akkor is teljesíteni 
tudja, ha a remélt bevétel nem teljesül. A bérleti szerződést kérem, hogy körültekintően, 
mindenre kiterjedően kössük meg.  
 
Káli Magdolna képviselő: Én a helyi, három gyermekes vállalkozót támogatom. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: A helyi vállalkozókat én is szívesen támogatom, különösen 
akkor, ha idegenforgalmi tapasztalata is van, mint a most pályázónak. Ebben az esetben 
azonban Balassa Sándorral értek egyet, a Képviselő-testület komoly feltételeket támaszt a 
pályázóval szemben, amennyiben mégsem működik a várt eredménnyel a vállalkozás, akkor 
nagyobb esélyét látom Csiszár Jenő esetében, hogy a bérleti díj befolyik, mint a helyi 
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vállalkozó esetében. Nagyot lehet ezen bukni, én nem szeretném, ha egy év múlva arról 
kellene dönteni a testületnek, hogy a bérleti díjat csökkenti-e.  
 
Balassa Balázs polgármester: Képviselő-társaim véleményét figyelembe véve, javasolom, 
hogy a Farkas István Emlékházat a pályázati kiírásnak megfelelően 5 éves időtartamra, 2014. 
február 1-től 2019. január 31-ig, 2 millió forint/év bérleti díjért Csiszár Jenő szigligeti 
lakosnak adja bérbe a képviselő-testület. 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 3 igen, 1 tartózkodással Csiszár Jenő 
pályázatát fogadta el a testület.  
 
A Képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
 
162/2013. (XII.30.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkas 
István Emlékházat – a pályázati kiírásnak megfelelően – 5 éves 
időtartamra, 2014. február 1-től 2019. január 31-ig, 2 millió 
forint/év bérleti díj ellenében Csiszár Jenő szigligeti lakosnak 
adja bérbe. 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés 
elkészíttetéséről gondoskodjon, és aláírás előtt terjessze a 
képviselő-testület elé. 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 13.45 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs       Lutár Mária 
 polgármester            jegyző 

 
 


