
 1 

Képviselő-testület  
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én 18.00 
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Balassa Sándor képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 Szalay István műszaki ügyintéző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, meghívott 
műszaki kollégát. Megállapítom, hogy az 5 képviselő közül az ülésen 4 jelen van, az ülés 
határozatképes.  
 
Az ülést megnyitom. 
 
Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat. A vegyes ügyekben két napirendi pont van, 
nem tudom, hogy van-e még valami? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni a napirendi 
pontokat, kérem, most szavazzon. A testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.  
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló BM rendelet alapján megvalósítandó cél meghatározása. 
2. Strand területén járdák építése  
3. Liget utcai telekalakítás,  
 
1. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 
támogatásáról szóló BM rendelet alapján megvalósítandó cél meghatározása. 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Rátérnénk az 1. napirendi pontra. Mindenki tisztában van 
vele, hogy megbüntettek bennünket azért, mert jól gazdálkodtunk. És ennek megfelelően egy 
viszonylag szolid összeggel kívánják ellensúlyozni az eddigi működésünket. Megkaptátok az 
anyagot, abból egyértelműen látszik, hogy településünk nagyságából adódóan 10 millió 
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forintban részesül most, azt hiszem 2 év múlva ugyancsak 10 millió forintban határozták meg 
ennek a jó munkának a bérét. Most csak 10 millióról rendelkezhetünk, és erre vonatkozóan a 
holnapi nap fel kellene tölteni a BM az adathálójára, hogy milyen célra, milyen mértékben 
kívánunk költeni. Elég komolyan meg van határozva, addig, amíg más települések, 
közterületeket , egyebeket építettek a pénzből, amit kifizettek, nekünk már ennyire szabad 
kezünk nincsen. Négy célt fogalmaztam meg. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csak 
ebben a 4 célban lehet gondolkodni. Felvetődött az iskola tetőterének az elindítása. Úgy 
gondolom, hogy ez egy akkora nagyságrendű beruházás, hogy 10 millió forintból sokáig nem 
lehet jutni. Az meg hogy addig, míg iskolaként is működik, egy komolyabb beruházásra 
vonatkozóan terveket készítsünk és előkészítsük, én annyira nem látom indokoltnak. De ettől 
függetlenül a képviselő-testület dönt. Négy célt fogalmaztam meg, az egyik az önkormányzat 
épület korszerűsítése, felújítása. Erről Szalay István műszaki ügyintéző készített anyagot. A 
másik az egy csavart ügy lenne, visszaadnánk az államnak, vagyis az állami utak 
karbantartására KPM-nek, meghatározott utakon történő aszfaltozásra, mármint állami utakon 
Szigliget területén belül, mert sajnos elég rosszak az útjaik. Illetve az önkormányzat útjain is 
lenne hol elkölteni ezt a pénzt. Illetve önkormányzati kötelező feladatellátás céljára ingatlan 
vásárlás. Akkor még úgy gondoltam, hogy a hegyközség iroda, mint alternatíva meglesz, 
hétfőig ígérték, hogy választ adnak, hiába próbáltam elérni őket, nem méltattak válaszra, és ez 
már körülbelül 2 hónapja húzódik. Ezt úgy gondolom, hogy most nem kell feltétlenül 
figyelembe venni, úgyhogy én ezt a hármat jelöltem meg. Szalay István nagyjából elmondja, 
hogy közösen milyen változtatásokban, korszerűsítésekben gondolkoznánk esetleg a hivatal 
épületével kapcsolatban. Készült ehhez egy hozzávetőleges költségvetés is, 10 millió nem 
takarná be, ez úgy gondolom, ilyen szempontból nem feltétlenül mérvadó. A mi 
elképzelésünk, bizonyára sokan látták az irodámban azt a képet, hogy hogyan nézett ki régen 
itt a Főtéren ez az épület. Én jópofának tartanám, ha azt az osztott ablakos épületes stílust 
visszaállítanánk egy kicsit merészebb belsőudvar kialakítással. Egy plusz irodával, illetve a 
vizesblokk kisebb módosításával, és a tárgyalónak a szomszéd helységbe történő 
áthelyezésével, a folyosó fedésével, lépcsőfeljáró kialakításával, tető lebontásával, a 
stukatúros megoldás megszüntetésével, és stabilabb födém kialakításával. Ennyi dióhéjban. 
István mutatja majd a képeket, hogy mik azok, amiket mi gondoltunk az utcafronton és belül. 
Látszik egyértelműen, hogy a régi stílus kerülne utcafrontról előtérbe, sok kis ablakkal. 
Belülre pedig két épületrészből alakulna, tehát lenne egy főtömeg, illetve az előtérnek egy 
laposabb tetős megoldás születne, a végén egy kontyozással.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ezt kivel sikerült csináltatni? Mert mozgáskorlátozott feljárót 
nem látok.  
 
Szalay István műszaki munkatárs: Mivel elég jelentős szintkülönbség van, és a 
rámpaszerkesztés szabályait, ha az előírásokat be kívánja tartani az önkormányzat, márpedig 
ez így helyes, akkor a fél udvart kitenné a rámpa, mire fel lehetne jutni körülbelül 1,40-1,50 
szintkülönbségre. Ahhoz anyagilag majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy egy emelő 
szintjével egyenértékű bekerülési költséggel lehetne bírni, nem beszélve arról, hogy a fél 
udvar gyakorlatilag rámpából lenne, minimum 3 karról beszélünk.  
 
Balassa Balázs polgármester: Itt most két verzióban gondolkoztunk. Két lehetőség van, amit 
meg kell vizsgálni. Az egyik, hogy egy korlátra szerelhető, mint ami van Tapolcán a Postán, 
valami hasonló megoldás, illetve annak meg kellene vizsgálni a jogszabályi hátterét, hogy ki 
lehet-e küszöbölni azáltal, hogy van egy közösségi házunk, ahol jelenleg is a 
mozgáskorlátozott ellátás biztosított, hogy ott lenne egy iroda kialakítva arra, hogy ott 
fogadnánk a mozgáskorlátozottakat.  
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Balassa Sándor képviselő: A pince már elvetődött?  
 
Balassa Balázs polgármester: Az a gond, hogy alacsony, megvizsgáltuk. Valószínűleg külső 
megjelenésre a műemlékhivatal örülne neki, mert azt tudni kell, hogy ez műemlék övezet, 
tehát őrajtuk is keresztül kell vinni.  
Úgy gondoltuk, hogy a pincéket leszigetelnénk, és ott lenne az irattár.  
 
Balassa Sándor képviselő: Milyen reményeink vannak itt a választások után a közös 
hivatalra? 
 
Balassa Balázs polgármester: Egyelőre még senki nem jelezte, hogy a mostani állapottal 
nincs megelégedve Hegymagason kívül.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én megmondom őszintén, mikor kérdeztem tőled, hogy miért 
lesz testületi ülés, megtudtam, hogy 10 millió forintot kellene valamire felhasználni, és 
eszembe nem jutott ennek az épületnek az átalakítása. Hanem a várnál az utat, parkoló részt 
csinosítani. Tudom, hogy úgy volna igazából szép, ha köves lenne, és az jutott eszembe, hogy 
igazából ezt a köves dolgot nem végig kellene csinálni, tehát kővel lerakni. Hanem a templom 
alatti részt megcsinálni normálisan, azt a parkoló részt is, bár nem tudom, hogy a 10 millió 
forint mennyire elég. De hogyha már szép a vár, oda vonul a nép, akkor legyen az is rendben.  
 
Balassa Balázs polgármester: Tavaly kértünk a folytatásra árajánlatot, csak aszfalttal a 
folytatás körülbelül 10 millió forint lett volna. Bazaltkővel meg jóval több.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: A Hősök kertjétől a parkolóig valami kis formát kapna, 
egyöntetűvé válna. És azért ne felejtsük el, hogy az a vár minden évben hoz egy kis pénzt.  
 
Balassa Sándor képviselő: Azt, ami megvan, ha esztétikailag hibádzik is, de működik, azt 
nem bántanám. Olyanban gondolkoznék, ami minőségi javítás lenne, úgy hogy rossz 
állapotban van, és abból kategóriákkal jobb állapotba kerülne. Nyilván jó lenne, meg szebb 
lenne, valamit kellene a Várvendéglővel is kezdetni, de én azt most még ebben a fázisban nem 
bántanám. Ezt az iskola tetejét én mondtam, mert azzal a tetővel így is, úgy is kezdeni kell 
valamit, mert az a pala rossz állapotban van, vannak beázások is. Tehát ahhoz a tetőhöz 
valamikor majd hozzá kell nyúlni. Az, hogy a 10 millió mire elég, azt nem tudom, mert már 
régen nem foglalkoztam ilyenekkel.  
 
Balassa Balázs polgármester: És körülbelül mennyi lenne a tetőcsere? 
 
Szalay István műszaki munkatárs: Talán 4 millió, ha a tetőszerkezet is el lenne bontva 
teljesen. 800 négyzetméter alapterületről beszélünk körülbelül.  
 
Káli Magdolna képviselő: Ha megnézzük, minden településen valamit alakítottak a 
hivatalokon küllemében is. Szerintem ez a hivatal is megérdemelné, hogy rend legyen.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ebből sajnos nagy csodákat nem lehet csinálni. Nemcsak a 10 
millióból, hanem magának az épületnek a formája miatt sem, itt a házak között. Nagy 
durranást nem lehet ebből kihozni. 
 
Káli Magdolna képviselő: De egy kicsit szépíteni lehetne talán.  
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Szabó Tibor alpolgármester: Nekem az a bajom ezzel az épülettömbbel, én azért is 
támogattam abban az időben azt a Simon-féle dolgot, ha még akkor építettek is volna hozzá, 
parkolóval, nagy placcal, be van kerítve, be lehet zárni, tehát levegősebb, másabb, most meg 
lakják le ezek a lakók.  
 
Balassa Sándor képviselő: Én közútkezelőnek pénzt nem adnék át. Nincs garancia, hogy itt 
költi el, illetve olyan mértékben költi. Nagyon drágán dolgoznak. Önkormányzati utakkal 
kapcsolatban beszélhetünk a Kisfaludy utca toldásáról, de úgy gondolom, hogy nem olyan 
rossz, hogy ahhoz feltétlen hozzá kell nyúlni. A Petőfi utcával ugye valami lesz, azon már túl 
vagyunk. Ami nagyon rossz állapotban van, az a Petőfi utca sajnos a vizes problémák miatt. A 
Széchenyi utca is elég rossz állapotban van, tele van foltokkal. Igaza van Káli Magdolnának, 
hogy nagyon sok önkormányzati épület megújult, de azok mind pályázati pénzből, egy 
önkormányzat se önerőből csinálta.  
 
Káli Magdolna képviselő: Én úgy gondolom, hogy ez a központ ez olyan szép, itt az 
Aranypatkóval, a kastéllyal. És az ingatlanvásárlás? Mert ugye arról is volt szó? 
 
Balassa Balázs polgármester: Erre mondtam azt, hogy a Hegyközség épülete után 
érdeklődtem, de még válaszra sem méltattak.  
 
Szalay István műszaki munkatárs: Én 18 millióban maximalizáltam a jelenlegi 
önkormányzati épület felújítását.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Szerintem, azt kell választani, hogy utakra költjük el, aztán 
majd kialakítjuk.  
 
Balassa Balázs polgármester: Csak meg kell jelölni pontosan a helyrajzi számot is. 
 
Balassa Sándor képviselő: Ezzel a 10 millióval olyat alkotni nem tudsz, amire azt mondják, 
hogy rendben van.  
 
Balassa Balázs polgármester: Igazából én mindig azt mondtam, hogy engem nem 
különösebben érdekel, nekem az utolsó a hivatal felújítása, csak az a nagy helyzet, hogy 
szégyen, amikor hat településnek a központja Szigliget, és akkor így néz ki az épület és a 
környezete. Vagy azt mondjuk, hogy nem nyúlunk hozzá az épülethez, csak a járdát 
megcsináltatjuk, hogy kultúrált legyen? 
 
Balassa Sándor képviselő: A legkevesebb gondunk az útépítéssel lenne, mert ugye 
alvállalkozót kell keresni árajánlattal. A legtöbb gond nyilvánvalóan az épület felújításával 
lenne, logisztikai szempontból is, költöztetés oda, költöztetés vissza.  
Azt mondanám, hogy az óvodaépületet korszerűsítsük a nyílászáróit, fűtésrendszerét.  
 
Lutár Mária jegyző: Le kellene választani a fűtést az iskoláról.  
 
Balassa Balázs polgármester: Oda is el lehet költeni a 10 milliót minden megerőltetés 
nélkül.  
 
Balassa Sándor képviselő: Felezzük meg, 4 millió menjen az óvodára, 6 millió meg helyi 
utakra.  
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Balassa Balázs polgármester: De melyik útra? Mert azt is meg kell jelölni helyrajzi 
számmal. 
 
Balassa Sándor képviselő: Kisfaludy utcára. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nekem Balassa Sándor javaslata tetszik, hogy 4 milliót az 
óvodára, 6 milliót utakra költsünk. 
 
Balassa Balázs polgármester: Jó, aki egyetért azzal, hogy az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló BM rendeletben 
biztosított 10 millió forintból 4 millió forintot az óvoda felújítására 6 millió forintot a 
Kisfaludy utca felújítására fordítsunk, kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület 
egyhangúlag döntött.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
39/2014. (III. 4.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. 
(II.19.) BM rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
10.000.000Ft, azaz Tízmillió forint támogatási igényt 
nyújt be, a rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont valamint 
d)pont db) alpontjai vonatkozásában.  

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 

 Határidő: 2014. március 06. 
 Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Vegyes ügyek 
 
Strand területén járdák építése 
 
Balassa Balázs polgármester: A következő, a strandi járda az építése. Nagyon szeretnénk, ha 
Húsvétra meglenne, mindamellett, hogy most egy kicsit érdekes helyzet állt elő. Én még 
ekkora Balaton szintet nem láttam. Nagyon meg kell gondolni, hogy milyen gépek mehetnek 
be, de én április 18-at jelöltem meg, tehát Húsvétra annak késznek kell lenni. Ami azt jelenti, 
hogy a bejárattól addig, amíg a kerékpártárolók vannak, onnantól 1 méter szélesítése a 
járdának. Illetve 2 méter a biciklitárolónak, amiben bent van a biciklitároló is. Utána az 1 
méter folytatódik tovább, és egészen a pancsolóig kimegy a járda. A strand előtt a boltok előtt 
kimondottan aszfaltos részt burkolnánk, onnan a viacoloros parkolótól végig a strand előtt, 
mindenhol ahol aszfalt van, kivétel az újságos előtt, ahol betonok vannak, meg a régi 
tuskóknak a helye, befordulva a kanyar, ott csinálni egy K-szegélyes lejárót, illetve a 
buszmegálló mellett, én megálltam az ajánlatkérésnél a mostani aszfaltos területtel. Tehát nem 
kértem, hogy kösse össze a mostani járda felőli lejáróval. Az ajánlatában csak az aszfaltra, a 
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nagy buszmegállóra, meg az innen elindított aszfaltra adtak ajánlatot. Ez a munka egy 
előzetes költségvetés alapján körülbelül 6 millió forint. Három ajánlatot kértünk „Z-SZABÓ-
BAU” bruttó 5.495 ezer Ft, SÁFÁR-BAU Kft. bruttó 5.461, Nyirő Károly vállalkozó bruttó 
5.100 e Ft. A legjobb ajánlatot Nyirő Károly vállalkozó adta. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ha most jól értem, ahol van az újságárus, meg Simonéknak az 
a bejáró rész, az a járda szakasz marad aszfaltos? 
 
Balassa Balázs polgármester: Sehol nem marad aszfaltos. Azt mondtam, hogy ott betonból 
van, a beton helyett is. Tehát ahol aszfalt meg beton van, ott mindenhol viacolor, az üzletek 
előtt a hullámzó viacolorral azzal nem foglalkoztam, azt csinálja meg az üzlettulajdonos, csak 
azt a szélességet, hogy járófelület legyen. A strandra bevezető út, amit aszfalttal egészítettünk 
ki, az megszűnne, ott van egy legalább 2,5 méteres aszfaltcsík, az ugyancsak viacolor lenne, 
végigmenne a Simonék előtt, akkor az újságosnál az a betonaszfalt eltűnne, helyette viacolor 
lenne. A szemetes előtt kifordulnánk, mert ott ívben van, és össze lenne kötve a szemetesek 
előtti viacolorral, és a buszmegállónál a szigetben, ami aszfalttal van, az az összes viacolorral 
lenne, csak nem lenne összekötve a gyalogúttal.  
Aki el tudja fogadni, hogy a strandi járdák és a strand előtti járdák burkolási munkáival Nyirő 
Károly vállalkozót bízzuk meg az most szavazzon. 4 igen szavazat, köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
40/2014. (III.4.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a strandi 
területén lévő és a strand előtti járdaszakasz korszerűsítési 
munkáival Nyirő Károly vállalkozót bízza meg, az árajánlatnak 
megfelelő bruttó 5.100.000 Ft összegért. 
Megbízza polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést írja alá 

 
Liget utcai telekalakítás 
 
Balassa Balázs polgármester: Az új Liget utcai telekkel kapcsolatban a telekalakítási 
engedélyt megkaptuk, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése még nem történt meg.  
A változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése előtt szembesültünk azzal, hogy az újonnan 
kialakított 198/1 hrsz-u földrészlet művelési ága a változás utáni állapot szerint a változási 
vázrajzon nem kivett közterületként, hanem kivett, beépítetlen területként van feltüntetve. Ez 
így az ingatlan-nyilvántartásban nem vezethető át, ezért kérni kell, hogy az újonnan kialakított 
földrészlet művelési ága a változást követően is kivett, közterület legyen. A földhivatal erre 
vonatkozóan képviselő-testületi döntést kér.  Javasolom, hogy a Képviselő-testület az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Egyhangúlag a testület elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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41/2014. (III.4.) Kt. számú 
h a t á r o z a t o t 
 
A Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szigligeti 186/13, 198/1, 199/27, 199/34 hrsz-u földrészletek 
határrendezéséről készült változási vázrajztól eltérően az 
újonnan létrejövő 198/1 hrsz-u földrészlet művelési ágát a 
továbbiakban is kivett közterületként kéri nyilvántartani.  
Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzési eljárás elindításáról gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Az újonnan kialakított 198/1 hrsz-u ingatlan mivel közterület 
az önkormányzat forgalomképtelen vagyoni körébe tartozik. Ahhoz, hogy értékesíteni tudjuk 
át kell minősíteni üzleti vagyonná. Erre vonatkozóan készült előterjesztést a képviselők 
kézhez kapták. Javasolom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el a 
testület. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 4 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
42/2014. (III.4.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
  

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított tulajdonosi 
jogkörében eljárva, valamint Szigliget Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (IV. 4.) 
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a tulajdonát 
képező Szigliget 198/1 hrsz-u ingatlant üzleti vagyonba sorolja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy 198/1 hrsz-u ingatlant a 
vagyonkataszterbe – a besorolásnak megfelelően – vegye fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
Balassa Balázs polgármester: A 198/1 hrsz-u ingatlannal kapcsolatos változást a 
vagyonrendeletben is át kell vezetni. Javasolom, hogy a képviselő-testület a vagyonrendeletet 
a rendelet tervezet szerint módosítsa. Aki a módosítást el tudja fogadni, az kérem most 
szavazzon. Egyhangú. Köszönöm. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
2/2014. (III.18.)  

r e n d e l e t e t 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 3/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 


