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Képviselő-testület 
Szigliget 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült a Képviselő-testület 2014. február 3-án 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 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 Páros Gyuláné költségvetési előadó 

Szalay Csabáné óvodavezető 
 
 
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. A napirendi pontokkal kapcsolatban 
valakinek van-e még javaslata? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni, most szavazzon. 
Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
A megtárgyalt napirend: 
 
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

2. Vegyes ügyek 
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1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

 
Balassa Balázs polgármester: Bontsuk szét a költségvetést. Először tárgyaljuk az óvoda 
költségvetését, és az ezzel kapcsolatos anyagot. Örömteli hír számomra egyértelműen, hogy 
megnőtt az állami támogatás, ami 19 665 ezer forint, így ennek megfelelően az 
önkormányzatnak csökkent a hozzájárulása, ami az idei évben 4 879 ezer forint lesz. Itt 
lebontva mindenki láthatja, hogy miből tevődnek össze a költségek, illetve a bevételek. Ezzel 
kapcsolatban, ha az intézményvezetőnek nincs kérdése, kiegészítése, a képviselő-testülettől 
kérdezem, hogy van-e valami, amit szeretnétek megemlíteni, kérdezni? Ez megint az a tétel, 
amit az állam egy kicsit jobban támogat. Aki el tudja fogadni a Szigligeti Napközi Otthonos 
Óvoda költségvetését, azt kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
13/2014. (II.3.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetését 

10.669 e Ft személyi juttatással, 
  2.807 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

          11.068 e Ft dologi kiadással elfogadta. 
Megbízza a jegyzőt, hogy az intézmény költségvetését Szigliget 
Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésébe építse be. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Térjünk rá a 2014. évi költségvetésre. Láthatjátok, hogy 
viszonylag stabil költségvetésről beszélhetünk, viszonylag jelentős pénzmaradványról, 
aminek terhére terveztünk bizonyos fejlesztéseket. Próbáltuk mindazokat a fejlesztéseket 
beépíteni, amit előzetesen a képviselő-testület elfogadott, javasolt. Illetve tulajdonképpen az 
eddigi tevékenységeinket teljes mértékben tudjuk finanszírozni, támogatásokat az előző évek 
mértékében biztosítani.  Minden olyan programban, támogatásban, amit a gyermekek 
számára, idősek számára, illetve rászorulók számára biztosítani lehet, illetve részt lehet venni 
abban, ugyancsak 100%-osan partnerek vagyunk. Szeretném még elmondani, hogy végül is ez 
a tervezet még nem foglalkozik a 2013-as befejeződött pályázat 2014-re átnyúló költségeivel, 
illetve bevételeivel. Ezzel kapcsolatban még állásfoglalást kérünk, hogy egyáltalán kell-e ezt 
itt szerepeltetni, mivelhogy a számlák 2013 éviek. A bevétel is annak a befejezett 
beruházásnak a bevétele. Úgyhogy, esetleg ami történhet, hogy amennyiben úgy döntenek, 
ezek a számok szerepelni fognak, de tulajdonképpen összességében nem változtatnak a 
költségvetés lényegén. A várral kapcsolatban időarányosan jönnek be a pénzek. Nekünk még 
egy kifizetési kérelmünk van. A strand bevételét a tavalyinál alacsonyabbra terveztük, a vár 
bevételt egy kicsivel magasabbra, a pályázatban is ezt vállaltuk. A dolgozók létszáma éves 
viszonylatban nőtt a tavalyihoz képest önkormányzati vonatkozásban.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Mi sarkallt bennünket arra, hogy az iparűzési adót több mint 
50%-kal megemeltük? 
Páros Gyuláné pénzügyi előadó: A múlt évi bevételek, a befolyt összeg több mint 11 millió 
forint.  
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Szabó Tibor alpolgármester: Hegymagasról már nincs iskolás gyerekünk? 
 
Lutár Mária jegyző: Járnak Hegymagasról továbbra is járnak gyerekek az iskolába. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Csak nem kértünk rá állami támogatást? 
 
Páros Gyuláné pénzügyi előadó: Nem mi finanszírozzuk az iskolát. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Van itt ilyen, hogy 2012. évi elmaradás Hegymagas részéről. 
 
Lutár Mária jegyző: A táblázatban azért van bent, mert tavaly volt előirányzata, de most 
nincs, ezért üres a 2014 évi tervnél a sor. 
 
Páros Gyuláné pénzügyi előadó: Hegymagas rendezte 2013-ban a tartozásait. 
 
Balassa Balázs polgármester: Most elvileg nincs tartozásuk. Más esetleg? Amennyiben 
nincs, javasolom, hogy a képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelet tervezet 
benyújtását vegye tudomásul, bízza meg a jegyzőt, hogy a jogszabályi előírásokat figyelembe 
véve a soron következő képviselő-testületi ülésen nyújtsa be a költségvetési rendelet-
tervezetet. 
 
Aki el tudja fogadni, kérem most szavazzon. Köszönöm, a testület egyhangúlag elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
14/2014. (II.3.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetés rendelet-tervezetének 
benyújtását tudomásul veszi. 
Utasítja a Jegyzőt, hogy a jogszabályi előírásokat figyelembe 
véve a költségvetési rendelet tervezetet nyújtsa be a Képviselő-
testületnek a soron következő képviselő-testületi ülésre. 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Vegyes ügyek 
 
Szigliget 199/22 hrsz-u lakótelek tulajdonosának rendezési terv módosítási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Torma László a Patak utcában, a bolt mögötti telket pár éve 
megvette az önkormányzattól. Akkor volt egy előzetes építési engedélyre vonatkozó 
nyilatkozatuk, csak a rendezési terv nem teszi lehetővé, hogy az a telek beépíthető legyen, 
mert tizenvalahány négyzetméterrel kevesebb, mint amit az övezet besorolás meghatároz. Egy 
foghíj telekről van szó. Ő azt kéri, hogy a rendezési tervet módosítsuk. Az egy hosszú 
folyamat és nem biztos, hogy megoldja ezt a problémát. A másik megoldás, ha megnézitek, a 
telek mögött van egy háromszög alakú terület, ami önkormányzati tulajdon és a telekhez 
csatolható. Azt értékesítjük neki, és meg lesz a szükséges teleknagyság. Szerintem, ez lenne 
az egyszerűbb és lekedvezőbb megoldás, de ezt még pontosan körül kell járni. Javasolom, 
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hogy a képviselő-testület, a 199/22 hrsz-u telek beépíthetősége érdekében a 199/17 hrsz-u 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból a beépíthetőséghez szükséges nagyságú terület 
értékesítését támogassa. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag 
döntött a testület.  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
15/2014. (II.3.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szigligeti 199/22 hrsz-u telek beépíthetősége érdekében a 199/17 
hrsz-u önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból a 
beépíthetőséghez szükséges nagyságú terület értékesítését 
támogatja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a telekalakításra vonatkozó 
javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Lutár Mária jegyző: Ennek a költségeit a képviselő-testület vállalja? 
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor, amikor neki eladtuk, akkor beépíthető volt, utána 
módosítottuk a rendezési tervet, és már nem beépíthető. Tehát úgy gondolom, hogy úgy 
korrekt, ha ezt mi vállaljuk.  
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 
Balassa Balázs polgármester: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megkeresett 
bennünket, hogy legyünk partnerek abban, hogy az iskolatitkár a státuszát a továbbiakban is 
fenn tudják tartani. Nem akarják megszüntetni, viszont nincsen rá elég keretük. Az 
iskolatitkár látja el a térítési díjak beszedését, és az óvodai alkalmazottak foglalkoztatásával, 
bérszámfejtésével kapcsolatos feladatokat.  Vállalja-e az önkormányzat, hogy a bérének az 
50%-át mi fizetnénk, a többit pedig a KLIK. Ezzel kapcsolatban én előzetesen támogattam az 
elképzelést, mivel a KLIK már korábban jelezte, hogy ezeket a feladatokat az iskolatitkár a 
továbbiakban nem láthatja el. A KLIK elkészítette a közös foglalkoztatásra vonatkozó 
szerződés tervezetet, amit ismertetek képviselőtársaimmal. (Ismerteti a szerződés tervezetet.) 
Aki egyetért azzal, hogy az iskolatitkár foglalkoztatási költségeinek 50 %-át az önkormányzat 
átvállalja, és megbízza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó szerződést aláírja, az kérem, 
most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
16/2014. (II. 3.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai 
Tankerülete és Szigliget Község Önkormányzata között 
létrejövő, a Szigligeti Általános Iskolában foglalkoztatott 
iskolatitkár közös, 4 – 4 órás foglalkoztatásához a határozat 
mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételek szerint. 
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Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
A strand területén limonádé árusítására terület biztosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen döntött arról, 
hogy a strandon lehetőséget biztosít limonádé árusítására. Azt kértük, hogy erre vonatkozóan 
tegyenek javaslatot, hogy hol szeretnék elhelyezni a standot? A sarokban találnák legjobbnak, 
ahol a vízibicikli kölcsönző van, ott van áram is. Azt mondtuk, hogy akkor fogunk összeget 
mondani, ha már tudjuk, hogy hová és miképp. Érintettség miatt én se fogok javaslatot tenni, 
illetve Balassa Sándor sem.  
 
Balassa Sándor képviselő: Balassa Ákos a fiam, így érintett vagyok a döntéshozatalban, 
ezért kérem, hogy a képviselő-testület zárjon ki a döntéshozatalból. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy Balassa Sándor képviselőtársunkat 
érintettség miatt zárjuk ki a döntéshozatalból. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
17/2014. (II. 3.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Balassa Sándor képviselőt személyes 
érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez 
kapcsolódóan a szavazásból kizárja. 

 
Balassa Balázs polgármester: Balassa Ákos az unokaöcsém, ezért én is érintett vagyok a 
döntéshozatalban, kérem, hogy a képviselő-testület zárjon ki a döntéshozatalból. 
Az ülés vezetését átadom az alpolgármester úrnak. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolom, hogy Balassa Balázs polgármestert érintettség 
miatt zárjuk ki a döntéshozatalból. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
18/2014. (II. 3.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Balassa Balázs polgármestert személyes 
érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez 
kapcsolódóan a szavazásból kizárja. 
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Szabó Tibor alpolgármester: Kérem képviselő-társaimat tegyenek javaslatot a bérleti díj 
mértékére. 
 
Baráth Sándor képviselő: Ennek azért van költsége, ebből nem fog meggazdagodni senki. 
Én 100 ezer forintot javaslok.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ismerve a hasonló egységek által fizetett bérleti díjat, 110.000 
Ft bérleti díjat javasolok. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Megállapítom, hogy 3 
igennel megszavaztuk.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
19/2014. (II. 3.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balassa 
Ákos és Hóbor László részére a strand területén limonádé 
árusítására biztosított 5 m2 nagyságú terület bérleti díját 2014 
évre 110.000 Ft/év összegben állapítja meg. A bérleti díj infláció 
követő, minden év május 31-ig felülvizsgálatra kerül. A terület 
más célra csak a képviselő-testület hozzájárulásával használható.  
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a 
szerződést írja alá. 
Határidő: 2014. március 20. 
Felelős: Szabó Tibor alpolgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: Több tárgy nem lévén az ülést lezárom.  
 
 

Kmf. 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 
 


