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Képviselő-testület  
Szigliget 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-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 
 Frick Beatrix könyvvizsgáló 
 Páros Gyuláné költségvetési előadó 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat, kollégákat, 
könyvvizsgáló asszonyt. Megállapítom, hogy az 5 képviselő közül az ülésen 5 jelen van, az 
ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitom. 
 
Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat. Napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek javaslata, kérdése? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, a testület egyhangúlag elfogadta.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
A megtárgyalt napirend  
 
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 
2. Vegyes ügyek 
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1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 
 
Balassa Balázs polgármester: A költségvetést az előző testületi ülésen már tárgyaltuk. Nem 
tudom, hogy a 2014-es költségvetéssel kapcsolatban esetleg lenne-e valamilyen kiegészítés? 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Nekem annyi lenne, hogy a kiadási illetve a bevételi 
főösszeget még emeljük meg 1.262 ezer forinttal, ugyanis kaptunk egy értesítést, hogy a 
gyermekétkeztetés támogatására pályáztunk, és a pályázatunk eredményeképpen 1.262 ezer 
forintot fogunk kapni. Ezt eredeti előirányzatként kell szerepeltetni. Ennyivel nő a bevételünk, 
és természetesen nő a kiadási oldal is ugyanezzel az összeggel.  
 
Balassa Sándor képviselő: Miben fog megnyilvánulni? 
 
Páros Gyuláné költségvetési előadó: Arról van szó, hogy az önkormányzatok elég drágán 
veszik a gyerekétkeztetéshez való élelmet. A térítési díjban, csak a nyersanyagköltség jelenhet 
meg, a rezsiköltséget az önkormányzatnak kell viselni. Sok az ingyenes étkező, amire adnak 
ugyan valamennyi támogatást, ami azonban nem fedezi azt a költséget, amibe az ingyenes 
étkeztetés kerül. Ezt felismerte a kormány, hogy ezt támogatni kell. 
 
Balassa Balázs polgármester: A költségvetéshez bárkinek esetleg van-e kérdése? 
 
Frick Beatrix könyvvizsgáló: Én felolvasnám a rövidített könyvvizsgálói jelentést. 
Elvégeztük Szigliget Község Önkormányzat 2014. február 3-ai illetve február 20-ai 
keltezéssel, a képviselő-testületi ülésre előterjesztett 2014. évi költségvetés 
rendelettervezetének vizsgálatát. Amelyben a bevételek és a kiadások tervezett összege 
518.935 forint. - Tehát ez már az új. - A költségvetés rendelet tervezet elkészítése az 
önkormányzat feladata. Könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendelet tervezet 
véleményezése, értékadatok egyezőségének vizsgálata, valamint annak megítélése. A rendelet 
tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai alapján kerül összeállításra. A 
könyvvizsgálatot a nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján hajtottuk végre. 
Meggyőződésünk, hogy munkák megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény 
kiállításához és testületi döntés meghozatalához. Az önkormányzat által elkészített és általunk 
felülvizsgált költségvetési rendelet tervezet a soron következő testületi ülésre, azaz mára 
készült a testület tájékoztatása céljából. Nem tartalmazza a testületi ülésen meghozandó 
döntések esetleges hatásait. Véleményünk szerint a 2014. évi költségvetési rendelet tervezet 
összességében összhangban van a jogszabályi előírásokkal, és nem jutott tudomásunkra olyan 
lényeges információ, amely bevételi, kiadási előirányzatok megalapozottságát 
megkérdőjelezné. Az önkormányzat feladatai biztonságos ellátására, a likviditás és 
működőképesség fenntartására törekszik. A folyó évi működési bevételekből kívánja 
finanszírozni a folyó évi működési kiadásokat. Az önként vállalt feladatait saját bevételből 
fedezi. A beruházásokat, felújításokat pályázati forrásból, a korábbi évek tartalékából, és a 
folyó évi bevételekből finanszírozza. A beruházások, felújítások megvalósítását a 
későbbiekben is pályázati lehetőségek kihasználásával tervezi megvalósítani, illetve 
pénzmaradványból. Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik. A költségvetési 
egyensúlyt hitel felvétele nélkül tervezi biztosítani. A gazdaság konszolidáció nem érinti. A 
költségvetés összeállításának időszakában a pályázati forrásból megvalósított 
várrekonstrukciós pályázat befejezéséhez, elszámolásához kapcsolódóan az önkormányzatnak 
jelentős feladatai vannak. Ennek hatása a rendelettervezetben megjelenik. Az adatok az 
elszámolás lezárásával válnak véglegessé. Az előző évi pénzmaradvány 2013. évi beszámoló 
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elfogadásakor válik véglegessé. Pontos számok ismeretében a költségvetési rendelet 
módosítása szükséges. A költségvetésben a folyamatos likviditás biztosítására, a nem várt 
kiadások finanszírozására az önkormányzat jelentős tartalékkal rendelkezik. Az 
önkormányzatot tevékenységében, feladat-ellátási rendszerében, gazdálkodását érintő 
környezetben, finanszírozásban folyamatos változások vannak, amely feladatot ró a 
költségvetés összeállítójára, összeállítóira. A rendelet tervezetben szerepeltetett kötelezettség 
vállalásokon túl kötelezettségről jelentésünk készítésének időpontjában nem volt tudomásunk. 
A rendelettervezet elfogadásának nem látjuk akadályát.  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönjük szépen. És szeretném megköszönni Páros 
Gyulánénak és Lutár Máriának azt a munkát, ami a költségvetés összeállításában kifejtett. Az 
előző anyaghoz képest annyi változás van, hogy ebben szerepel kb. 100 millió forint, ami a 
pályázatból az idei évre át van csoportosítva. Az előző ülésen még kérdésként merült fel, 
hogy a tavalyi kiadásokat illetve tavalyi számlákat át kell-e csoportosítani, hozni erre az évre? 
De végül is az volt az álláspont, hogy itt szerepeltetjük ezt az összeget, tehát ennyivel 
növekszik a költségvetés. Az anyaggal kapcsolatban van-e kérdésetek, észrevételetek? 
Igazából az előzőekben tárgyalthoz képest ez az egy komolyabb változás van, a többi az 
tulajdonképpen ugyanazokat a számokat tartalmazza. Amennyiben nincs, akkor aki el tudja 
fogadni az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletet, az kérem, most 
szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az 
 
1/2014. (III. 7.)  

r e n d e l e t e t 
 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 
Vegyes ügyek 
 
Szigligeti 0153/10 hrsz-u ingatlan bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Rátérnék a vegyes ügyekre. Szerintem ez minden évben téma, 
és minden évben a végén megoldás születik. Páhy László úr ismét szeretné visszaadni a 
0153/10-es helyrajzi számú szőlőt. Szemorvoshoz kell mennie, operálják a szemét, ő nem 
tudja ezt a továbbiakban vállalni, de szeretné, hogyha Szabó Tibort támogatnánk abban, hogy 
a továbbiakban ő művelje. 10 ezer forint bérleti díjat fizetett évente, még van egy élő 
szerződése 2014. december 31-ig, de szeretné visszaadni. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Többször is volt már róla szó, hogy Páhy László visszaadná. 
Én gondolkodtam rajta, közel van, aránylag jól fel vagyok szerelkezve gépekkel, érdekel a 
dolog.  
 
Balassa Balázs polgármester: A következő a kérdés. A képviselő-testület, ahogy eddig is, 
abban az esetben hajlandó a bérleti jogviszonyt megszűntetni, amennyiben biztosítva látjuk 
azt, hogy a szőlő a továbbiakban gondozva lesz. Szabó Tibor szeretné ezt átvenni, ez így van 
leírva. Én tudom támogatni, hogy Szabó Tibort jelöljük ki bérlőnek 10 ezer forintos bérleti 
díjjal. Én azt mondom, hogy egy 5 éves bérleti időszakra, jó? Aki egyetért azzal, hogy 
tudomásul vesszük, hogy Páhy László nem tudja a továbbiakban ezt a szőlőt gondozni, és 
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ezért a még egy évig életben lévő bérleti jogviszony megszűnésével egyetért, az kérem, most 
szavazzon. Köszönöm, a testület egyhangú döntést hozott.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
27/2014. (II.20.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, Páhy László bejelentését, hogy a szigligeti 0153/10 hrsz-u 
ingatlant a továbbiakban nem tudja művelni, a bérleti szerződés 
megszűntetésével egyetért.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
Páhy László bérlőt tájékoztassa. 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Mivel érintett, ezért Szabó Tibor jelezte, hogy ő nem szeretne 
a következő szavazásban részt venni. Aki ezt elfogadja, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 4 
igen, 1 tartózkodás.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi  
 
28/2014. (II.20.) 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 Szabó Tibor képviselőt személyes 
érintettsége okán a napirendhez kapcsolódóan a szavazásból 
kizárja. 

 
Balassa Balázs polgármester: Akkor feltenném szavazásra a kérdést. Aki egyetért azzal, 
hogy 5 éves időtartamra, tehát 2018. december 31-ig a 0153/10-es helyrajzi számú ingatlant 
10 ezer forintos évi bérleti díjért, és az előző bérleti szerződésben leírt feltételek mellett Szabó 
Tibornak bérbe adjuk, aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület 4 igen 
szavazattal a javaslatot elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
29/2014. (II.20.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonát képező szigligeti 0153/10 hrsz-u 
ingatlant 5 éves időtartamra, 2018. december 31-ig Szabó Tibor 
szigligeti lakosnak bérbe adja. A bérleti díjat 10.000 Ft/év 
összegben határozza meg. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá. 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Kézműves műhely bérbeadása 
 
Balassa Balázs polgármester: Emlékeztek rá, hogy meghirdettük a Kézműves udvarban a 
volt kristályüveges üzletet. Nem jött rá jelentkező. Én találkoztam az eddigi bérlővel, 
mondtam neki, hogy nem találtunk bérlőt. Neki voltak gondjai azzal, hogy pont előtte jelöltük 
ki a mozgáskorlátozott parkolót, mert máshova nem tudtuk. Tehát az üzlet előtt most egy 
mozgáskorlátozott parkoló van. Ettől függetlenül azt mondta, hogy mégis beadja a kérelmet, 
hogy a továbbiakban hadd üzemeltesse. Viszont kéri a képviselő-testületet, hogy a bérleti díjat 
csökkentse két okból. Az egyik az, hogy eddig se nagyon működött az üzlet. Szerintem még a 
dolgozó bérét se nagyon gazdálkodta ki. A másik meg, hogy ez a parkoló pont az üzlete előtt 
lett kialakítva. Ő 250 ezer forint/év összegű bérleti díjat jelölt meg. Eddig 317 ezer forint volt. 
Én azt mondom, hogy inkább, mint hogy üresen álljon. Ő 5 éves szerződést kért. Az infláció 
mértékében emelkedne, ahogy a bérleti szerződésében benne van. Vállalta, hogy egy fő 
állandó szigligeti lakost fog alkalmazni. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, a testület egyhangúlag megszavazta.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
30/2014. (II.20.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő, Szigliget, Kisfaludy u. 26. 
szám alatti kézműves műhelyt Szekér Krisztián részére 2014. 
március 1-től 2019. február 28-ig terjedő időszakra bérbe adja. 
A bérleti díjat 2014. évre 250.000 Ft-ban határozza meg. 2015 
és az azt követő években a bérleti díj az éves infláció mértékével 
emelkedik.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Biztonsági kamera felszerelésére javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: Van két fejlesztési elképzelés, lehetőség. A képviselő-testület 
megfogalmazta a fejlesztések kapcsán, hogy jó lenne, hogyha egy normális kamera rendszer 
lenne kialakítva a településen. Ami elsősorban a két bejövő utat figyelné. Mivel a légkábeles 
fejlesztés nem megvalósítható, olyan megoldást sikerült találni, hogy a Z-Net átjátszók 
segítségével egy központi helyre tudja a köves út mellől és a Bakos Attilától, meg a strandról 
a parkolóból, ahol két kamerát helyeznénk el, tehát összesen 4 kameráról lenne első 
nekifutásra. De ha jól tudom, még 4 kamera elhelyezését bírja ez a rendszer. Egy központi 
helyre adná le a jelet. Én néztem, viszonylag jó felbontású, éjszaka is rögzít. Nagyon sokszor 
beszéltem a rendőrökkel, azt mondták, hogy az már nagy segítség, hogyha látják a településre 
be-ki menő forgalmat. Tehát ez egy kontrollt jelentene, illetve a parkolóban két kamerát. Ez 
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két forgatható kamera lenne. Folyamatosan a parkolóban egy bizonyos időszak alatt megtenne 
egy kört. Elvileg egy IP címre menne, ami csak ezt tudja, ennek a jelnek a rögzítését, elvileg 
nem törhető fel, elvileg más nem nézheti meg, elvileg megfelel minden olyan jogszabálynak, 
ami ahhoz kell, hogy a személyi jogok védelme megtörténjen. Bruttó 2.769 ezer forintba 
kerülne a rendszer kiépítése, ami még bővíthető 4 másik kamerával. Ebben bent van minden. 
A Bakosnál lévőnél kellene nekünk fizetni az áramdíjat, a többi a saját mérőnkről lenne 
megtáplálva. Vélemény? Nézhető meg rögzít is.  
 
Balassa Sándor képviselő: Beszéltünk róla, hogy a strand nyitva tartását szabályozni fogjuk. 
Illetve lesz olyan időszak, amikor a strand zárva lesz. Az első időszakra nem kellene a 
strandra is valamit?  
 
Szabó Tibor alpolgármester: A működéssel kapcsolatban nekem nem világos, hogy hová 
továbbítja a jelet? 
 
Balassa Balázs polgármester: Valamelyik önkormányzati épületben lenne egy gép, nem 
lenne monitor, csak a rendőrség nézhetné meg az IP cím segítségével. Ezért kell a Z-Net, 
hogy az ő átjátszóikon keresztül jöjjön, mert nem lehet lekábelezni. Elvileg nem lehet feltörni, 
nem nézhet bele mindenki. 
 
Káli Magdolna képviselő: Biztonsági szempontból ez nagyon jó dolog lenne. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ez bővíthető is. Én mindenképpen örülnék például egy ilyen 
forgatható kamerának a várparkolóban is. Nekem az lenne a javaslatom, hogy jogdíjakkal 
együtt 3 milliós keretet szavazzunk meg rá. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
31/2014. (II.20.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete közterületi 
biztonsági kamera rendszer kiépítésére 3 millió forint 
keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
kamerarendszer kiépítéséhez szükséges tervek elkészíttetéséről, 
engedélyek beszerzéséről gondoskodjon. 
A képviselő-testület megbízza továbbá a polgármestert, hogy az 
engedélyek beszerzését követően kérjen árajánlatokat a rendszer 
kiépítésére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatást kér az 
önkormányzattól. Én javaslok 50 ezer forintot a tartalék terhére. Aki egyetért, hogy 50 ezer 
forinttal támogassuk a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tapolcai csoportját, 
kérem, most szavazzon. 3 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazat. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi  
 
32/2014. (II.20.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tapolcai csoportja 
részére 50.000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék 
terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá 
és gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról. 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mozdulj Balaton! program támogatása 
 
Balassa Balázs polgármester: Minden évben van a Mozdulj Balaton!. Az idei évben Mile 
Pál fogja csinálni, aki tavaly is csinálta. Javasolom, hogy a költségekre 80 ezer forintot 
biztosítsunk az általános taralék terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, egyhangúlag döntött a testület.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
33/2014. (II.20.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozdulj 
Balaton! program szervezésére 80.000 Ft támogatást biztosít az 
általános tartalék terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá 
és gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról. 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balatoni Futár megjelenésének támogatása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Balatoni Futár megjelenéséhez kért támogatást a kiadó. 
Minden évben támogatjuk a lapot, évente több alkalommal szerepel az újságban Szigliget. 
Javasolom, hogy az idén is támogassuk 50 ezer forinttal. Aki egyetért, kérem, most 
szavazzon. Egyhangúlag döntöttünk. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
34/2014. (II.20.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni 
Futár havi lap kiadásához 80.000 Ft támogatást biztosít az 
általános tartalék terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá 
és gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról. 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Közvilágítás korszerűsítése 
 
Balassa Balázs polgármester: Kaptunk egy ajánlatot közvilágítás korszerűsítésére. 
Közvilágítással kapcsolatban végre eljutottunk odáig, hogy megtalálták az összes órát, most 
már kifizettük az összes hátralékunkat. Mert minden évben találnak egy órát. Viszont lejárt a 
közvilágítás 10 éves korszerűsítés, amit 2003-ban szavaztunk meg, és bonyolítottunk le. Most 
megkerestek bennünket, hogy vannak LED-es fényforrások, amik tulajdonképpen a 
mostaninak 60%-át fogyasztja. Illetve én kértem tőlük, mert ezt sok helyen hallottam, hogy 
létezik olyan, hogy minden második lámpába időkapcsolót rakjanak, ami azt jelentené, hogy 
minden második lámpát mondjuk 23 órától 5 óráig kikapcsolnak. Tehát egy alapfény van, de 
feleslegesen ég minden lámpa az egész településen végig. Nincs pontos összeg, itt egy elvi 
kérdés van, hogy egyáltalán foglalkozzanak-e vele? Ez a beruházás durván bruttó 8,5-9 millió 
forintba kerülne. Nekünk az éves áramdíjunk 6 millió forint. Tehát hogyha ennek 60%-át 
számoljuk, akkor durván éves viszonylatban 3,6 milliót megspórolnánk. Ezeknek a 
lámpáknak az élettartama 17 év. Tulajdonképpen ők azt mondják, legrosszabb esetben 4 év 
alatt térül meg. Szerintem ennek 3 év alatt meg kell térülnie. Mi a véleményetek? Akarunk 
ezzel foglalkozni? 
 
Baráth Sándor képviselő: Ez azt jelenti, hogy a lámpatest is cserélve van, vagy csak az 
izzók? 
 
Balassa Balázs polgármester: A lámpák megmaradnak, csak a belseje lenne kiszedve. Új 
foglalat, égő kerülne bele, illetve minden második lámpába egy időkapcsoló, amit a testület 
megmondana, hogy mikortól, illetve azt mondták, hogy ők javasolnák azt, hogy ne órára 
menjen, hanem fényerősségre. 277 darab lámpánk van. Ha komolyan érdekli a testületet, 
akkor azt mondom, hogy mérjék fel, és adjanak pontos árajánlatot. Döntsük el, hogy érdekel-e 
egyáltalán bennünket? Mi a véleményetek? 
 
Baráth Sándor képviselő: Én támogatom. Hogyha forrásunk van rá, és ne adj Isten még 
pályázni is lehet rá… 
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor, aki egyetért azzal, hogy az előbb előterjesztett 
fejlesztésre vonatkozóan kérjünk konkrét árajánlatot, illetve egy szerződéstervezetet, aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag megszavazta a testület.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
35/2014. (II.20.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
település közvilágításának korszerűsítésével, új energiatakarékos 
izzók, időkapcsolók felszerelésével.  
Megbízza a polgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésére 
kérjen árajánlatot és szerződés tervezetet.  
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: A Réhelyi úti közvilágítás karbantartója szólt, hogy van 2 
vagy 3 olyan lámpatest, amelyiknek a búráját - ami az önkormányzat tulajdonában van -, 
megrongálták - feltehetően egyes ingatlantulajdonosok -, befestették feketére, hogy a 
szemükbe ne világítson a lámpa, a Kikötő utáni kanyar környékén. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Fel kell jelenteni.  
 
Balassa Sándor képviselő: Abban nem kell gondolkoznunk, hogy ezek a búrák jók-e, és nem 
kell-e cserélni őket? 
 
Balassa Balázs polgármester: Most olyan nincs, ami törött lenne. Összességében azt 
mondom, hogy ezek viszonylag jó konstrukciók.  
 
Balassa Sándor képviselő: Szerintem rögzítsük ezt, mint tény, hogy ez így történt. Akár 
jegyzőkönyvet is vegyenek fel a villanyszerelők. Aztán takarítsuk le.  
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor maradjunk abban, hogy az első nekifutásra 
mindenesetre jegyzőkönyvezzük, megnézzük, hogy eltávolítható-e, mármint Varga 
Ferencéket megkérjük, hogy távolítsák el, és akkor megpróbáljuk ezt a költséget leszámlázni 
a tulajdonos felé.  
 
Ingatlanvásárlásra javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: Ma tettek közzé egy árverési hirdetményt, az egyik majori 
házat árverezik el, ez már nem az első hirdetmény, de nem tudták elárverezni. 3 millió forint a 
kikiáltási ára, és minimum 70%-ért lehet elvinni. Ez olyan 2,1 millió körül van. 
Foglalkozzunk vele? Ha miénk lenne, rendbe hozhatnánk az utcafrontot is. Biztos, hogy 
rengeteget lehetne rá költeni, mert a nádtető nagyon drága. De az egy érték. Ott lehet, hogy 
tudnánk kialakítani valamit az önkormányzatnak is, ahol tudnánk tárolni dolgokat.  
 
Káli Magdolna képviselő: Mi lenne a cél? 
 
Balassa Balázs polgármester: Igazából azt mondom, az az épület 2,1 millió forintot 
megérne. Én azt mondom, hogy a 3 millió 70%-át megajánljuk, mit veszítünk vele. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag megszavazta a testület. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
36/2014. (II.20.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Szigliget 212/2 hrszu ingatlan megvásárlására az 
ingatlanárverési hirdetményen közzétett áron az önkormányzat 
képviseletében a polgármester ajánlatot tegyen. 
Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy az idei 
nyáron 250 m2 úszóstég lesz a strandon. A vízi mentők pályáztak, mi ezt támogattuk. Nagy 
gondot okoz számukra, hogy Zánkán van a központjuk, és szerettek volna még egy helyet, 
ahol telephelyük van. A Szigligeti-öböl a legveszélyesebb, és nyertek 250 m2-nyi úszó stéget. 
Amit végül is úgy határoztunk meg, hogy egy részét ők használják, a többit használhatjuk mi 
napozóstégnek. Úgyhogy ennyivel „bővül” a szigligeti strand a biztonsága, illetve a 
szolgáltatása. Márciusban hozzák már az elemeket.  
 
Tájékoztatom a testületet, hogy két héttel ezelőtt megkerestek, hogy a vitorláskikötőnél 8 
tulajdonos jelezte, hogy őket nagyon zavarja, hogy külsős vendégek bejárnak enni, meg ott a 
vendéglátó egységet használják. Írtak egy levelet a Bahart vezérigazgatójának. Emellett 
kaptam egy levelet aláírásokkal, azt hiszem mind a többi bérlő aláírta, akik azt kérik, hogy 
még véletlenül se történjen semmi változás. Nekik így jó, ahogy van. Én felhívtam a 
vezérigazgatót, ez állítólag már októberi ügy, azt mondta, hogy most már mindenki írja neki a 
felháborodott leveleket. Egyetlen egy dolgot tudnak elképzelni, hogy a hajókhoz a bejárást 
megtiltják, oda elhelyeznek egy kártyalehúzós ajtót, mondván, hogy ez biztonsági 
szempontból védhető, de a többihez nem járulnak hozzá. Én ezt a tájékoztatást kaptam.  
 
 
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása kiegészítésére, 
módosítására vonatkozó javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: Megkérem jegyző nőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek. 
 
Lutár Mária jegyző: A Képviselő-testület a Tapolcai Kistérség társulási megállapodásának 
módosítását júniusban fogadta el. A kormányhivatal a társulási megállapodások ellenőrzése 
során több ponton hiányosságokat talált, amit módosítani kell.  
Be kell venni a társulási megállapodásba a társulás tagjainak a számát.  
A megállapodás 4. pontjában, az alelnök helyett „elnökhelyettes” szerepel, ezt módosítani 
kell.  
A megállapodás 5.2.1. b) pontjában foglalt szöveget hatályon kívül kell helyezni, mivel az 
önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 
történő kiválás nem a Társulási Tanács, hanem a társulást alkotó önkormányzatok Képviselő-
testületeinek a hatáskörébe tartozik. 
A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat 
lakossága a megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti igénybe. Rendelkezést 



 11 

hatályon kívül kell helyezni, figyelemmel arra, hogy nem szerepelhet olyan jogkövetkezmény 
a megállapodásban, ami a kötelező önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó 
szolgáltatásból bármely tag önkormányzatot kizárna. 
A megállapodás 7.10. pontját módosítani kell, tekintettel arra, hogy a  Mötv. arra kötelezi a 
Társulási Tanács tagját, hogy a társulás tevékenységéről számoljon be a Képviselő-  
testületnek, ami többet jelent, mint a jelenlegi szabályozás. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki ezt el tudja fogadni, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangúlag döntött a testület.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
37/2014. (II.20.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
kiegészítésére, módosítására vonatkozó előterjesztés és annak 
mellékleteit megtárgyalta, a javaslatot elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
Felkéri a jegyzőt, a határozatot a társulás elnökének küldje meg.  
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
             Lutár Mária jegyző  

 
 
„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás  
Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: Megkérem jegyző nőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek. 
 
Lutár Mária jegyző: Ki kell egészíteni a megállapodást a Társulási Tanács tagjainak 
számával, ezt a hatályos társulási megállapodás nem tartalmazza.  
A Társulási Megállapodás 6.5. pontjának „A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, 
vagy azt akadályozó önkormányzat lakossága a megállapodásban biztosított szolgáltatásokat 
nem veheti igénybe.” rendelkezését hatályon kívül kell helyezni, figyelemmel arra, hogy nem 
szerepelhet olyan jogkövetkezmény a megállapodásban, ami a kötelező önkormányzati feladat 
ellátási körbe tartozó szolgáltatásból bármely tag önkormányzatot kizárna. 
A megállapodás 8.10. pontját módosítani kell, tekintettel arra, hogy a  Mötv. arra kötelezi a 
Társulási Tanács tagját, hogy a társulás tevékenységéről számoljon be a Képviselő-  
testületnek, ami többet jelent, mint a jelenlegi szabályozás. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi  
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38/2014. (II.20.) Kt. számú 
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, 
módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, a javaslatot 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást 
az Önkormányzat képviseletében aláírja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a társulás 
elnökének. 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  

   Lutár Mária jegyző  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 
 
 


