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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. március 24-én 18.00 
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Balassa Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselőtársaimat, jegyzőnőt. Megállapítom, 
hogy az 5 képviselő közül 3 jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitom. 
 
Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. Javasolom, hogy napirendi pontként 
vegyük fel a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosítását. 3 igen szavazat. Köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta. 
 
Megtárgyalt napirend: 
 
1. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
2. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 
3. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak 
meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése 
4. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
5. Vegyes ügyek 
 
 
1. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
Balassa Balázs polgármester: Most pillanatnyilag úgy látjuk, hogy 2014-ben nem kívánunk 
közbeszerzésben részt venni, de reméljük az év során lesznek olyan beruházások, vagy 
pályázatok, amikor ez változhat. Mostani ismereteink alapján úgy terveztük, hogy nem 
kívánunk közbeszerzésre megjelölni beruházásokat. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. A testület egyhangúlag döntött. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
43/2014. (III.24.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 2014. évi 
költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe 
véve - megállapítja, hogy 2014. évi éves közbeszerzési terve 
nemleges. 

 
2. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 
 
Balassa Balázs polgármester: Elkészült a község helyi esélyegyenlőségi programja, melyet 
mindenki megtekinthetett, mivel 100 oldalas anyagról van szó, nem küldtük ki mindenkinek. 
Fontos dokumentum, mert több pályázat esetében feltételként van meghatározva a helyi 
esélyegyenlőségi program megléte. Javasolom, hogy a képviselő-testület Szigliget Község 
Önkormányzatának 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
fogadja el. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangú döntés született. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
44/2014. (III.24.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzatának 2013-2018. közötti időszakra 
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja, és 
felhatalmazza a polgármestert az esélyegyenlőségi program 
aláírására.  

      
Határidő: 2014. március 31.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
3. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-
felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi 
térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése 
 
Balassa Balázs polgármester: Ezeket a díjakat nem magunknak állapítjuk meg, mivel hogy 
ebben Zalahaláp környéke, Badacsonytomaj környéke és Révfülöp környéke van bent. Mi a 
lesenceistvándi gyermekjóléti és szociális szolgálatban vagyunk bent. Mivel mi is tagjai 
vagyunk a társulásnak, el kell fogadni minden olyan szabályzatot, rendeletet, ami bármelyik 
települést is érinti, és közösen látjuk el. Javasolom, hogy az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot fogadja el a testület. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, egyhangúlag döntött a testület.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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45/2014. (III.24.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által 
biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak 
meghatározására előkészített rendelet-tervezet az 
előterjesztésben foglaltakra figyelemmel jóváhagyja. Tudomásul 
veszi, hogy a rendeletet Ábrahámhegy Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete alkotja meg. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a társulás elnökének küldje 
meg. 
Határidő: azonnal, illetve 2014. április 1. 
Felelős: a határozat megküldéséért  
             Lutár Mária jegyző 

 
 
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.28.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előirányzat módosításra vonatkozó javaslatot képviselő-
társaim megkapták. Ezekről a módosításokról már határozattal döntöttünk, illetve az állami 
támogatásokat, pályázati pénzeket már megkaptuk. Szerepel a javaslatban az ingatlanvásárlás 
a Kisfaludy utcában, és a buszváró építés. A költségvetési rendeletben azonban még nem 
vezettük át ezeket a módosításokat.  
 
Balassa Sándor képviselő: Szerepel a javaslatban a sportpályával kapcsolatos kártérítés. Van 
ügyvédünk? 
 
Balassa Balázs poglármester: Simon Sándort bíztuk meg, hogy intézze az ügyeinket.  
 
Balassa Sándor képviselő: A sportpályát akkor felszerelhetjük most már? Mert ugye 
megváltottuk a jogot, hogy ott sportpálya legyen. 
 
Balassa Balázs polgármester: Így van. Csak a nyitva tartásra kell figyelni, mivel csak iskola 
időben lehet használni. Amennyiben nincs több kérdés, aki el tudja fogadni a 2013. II. félévi 
előirányzat módosítását, az kérem, most szavazzon. Testület egyhangúlag döntött, köszönöm.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta 
 
3/2014. (VI. 7.) 

r e n d e l e t e t 
 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. 
(II.28.) rendelet módosításáról 
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Vegyes ügyek 
 
Hardi Lászlóné bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Hardi Lászlónétól kaptunk egy kérelmet, ő üzemelteti a 
strandon a légvárat. Szeretne határozatlan idejű szerződést. Én úgy gondolom, határozott idejű 
szerződést szeretnénk vele kötni. Ha jól emlékszem, minden évben tárgyaltuk. Nekem 
különösebb gondom nincs vele, igény van rá, egy 4 éves szerződést megpróbálhatunk. 
Viszont neki van egy olyan kérése, amit ha tudunk helyet találni, én nem tartok rossz ötletnek, 
hogy engedélyezzük, hogy a másik oldalon, ahol a gyerekek vannak a gyerekpancsoló 
környékén legyen a légvár. Azt mondja, hogy amennyiben a testület támogatja, akár a 10%-os 
emelést is elfogadja, mert úgy gondolja, hogy ott azért nagyobb keletje is lenne.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én az átköltözéssel egyetértek, de szerintem most ne adjunk 4 
évet.  
 
Balassa Balázs polgármester: Tehát maradjon 1 év. Bérleti díj volt 162 ezer forint. Tehát 
legyen akkor 1 év és bruttó 180 ezer forintos bérleti díj? Meglátjuk, hogy mennyire működik 
ez a hely, és utána esetleg hosszabb távú szerződésről is lehet szó. Aki ezzel egyetért, kérem, 
most szavazzon. Testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
46/2014. (III.24.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hardi 
Lászlóné strandi bérleti szerződését 1 évvel meghosszabbítja. A 
bérleti díjat 2014. évre 180.000 Ft összegben állapítja meg. A 
bérelt területet a strand gyermekpancsoló felőli részén jelöli ki.  
Megbízza a polgármestert, hogy a bérelt terület pontos helyét 
jelölje ki, és a bérleti szerződést kösse meg.  
 
Határidő: 2014. május 1. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Döntöttünk arról, hogy a 10 millió forintot mire használjuk. 
Utólagos engedelmetekkel annyi módosítást eszközöltem, hogy 4 millió forintot igényeltünk 
az óvoda nyílászáróira és 6 millió forintot a Kisfaludy utca javítására. Megnéztük, hogy 
mennyibe kerülne az óvoda épületén a tetőcserép cseréje, illetve mennyibe kerülne a 
nyílászáró. A tetőcsere több millió forint, a nyílászárók a cseréje körülbelül 4 millió forint 
lenne. Tehát tetővel együtt 7-8 millió forint. Úgy gondoltam, hogy akkor maradjunk a 
nyílászáróknál, a tető annyira nincs rossz állapotban. A pályázatba 6 millió forintot a 
Kisfaludy utca javítására, 4 millió forintot az óvoda nyílászáróinak cseréjére igényeltünk.  
Kértem árajánlatot a Kisfaludy utcára a mostani Tájháztól a Várvendéglőig. Ez 232 
folyóméter út lenne, és erre bruttóban kaptunk 6.470.967 forintos árajánlatot, ami az út 3 
méteres átlag szélesítését tartalmazná, ahol megáll a víz, annak a vízelvezetését, illetve a 
Galéria alatt kapna egy szegélyt végig, ahol a növények vannak, hogy ne folyjon le állandóan 
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a föld. A parkoló rész a Hősök terénél megmaradna kavicsosnak. Tulajdonképpen csak az út 
lenne leaszfaltozva. Aki egyetért azzal, hogy 6.470.967 forintot fordítsunk a Kisfaludy utcára, 
amiből 6 millió a pályázati forrás, és 470.967 forint pedig az önerő, kérem, most szavazzon. 
Egyhangú köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
47/2014. (III.24.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Kisfaludy utca aszfaltozását a Tájháztól a Várvendéglőig 
elvégezteti. 
A kivitelezési munkák elvégzésével VIA VOMITO Kft-t bízza 
meg az árajánlatnak megfelelő bruttó 6.470.967 Ft összegért. A 
pénzügyi forrást – 6.000.000 Ft-ot – az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. 
(II.19.) BM rendelet alapján kapott támogatásból, 470.967 Ft-ot 
az általános tartalék terhére biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: Most már tudom, hogy a strandra elhelyezendő úszóstégnek 
mi lesz a szerepe, és hogyan fog működni. Ezzel kapcsolatban kért segítséget tőlünk Bagyó 
Sándor a vizimentők vezetője. Az úszóstég 14 m x16 m lesz, és egy 25 méteres bejáró készül 
hozzá, amin a strandról megközelíthető lesz. A bejáró építéséhez mi is hozzájárulunk, hogy 
minél mélyebben legyen, tehát legalább 1,7 méteren legyen bent. Azt mondták, hogy 
tulajdonképpen csak időszakosan, naponta 1 - 2 órára fogják használni, azon kívül a mi 
rendelkezésünkre áll, napozhatnak rajta vendégek, tehát teljesen az önkormányzat 
rendelkezésére áll. Úgy szeretnék kialakítani, hogyha ne adj Isten, valami történik, akkor 
helikopterrel le lehessen szállni. Tehát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a strandnak 
egy plusz szolgáltatása lesz. Pályázati pénzt nyertek a megvalósításra, a pályázat 
utófinanszírozású, a vizimentő egyesületnek meg kell előlegezni a költségeket, amihez nincs 
meg a forrásuk. Amennyiben a képviselő-testület támogatja, akkor megpróbálunk segíteni. 
Azt szeretném kérdezni a képviselő-testülettől, hogy tudnánk-e ezt előfinanszírozni? 
Átadnánk a szükséges pénzeszközt, a pénzeszközök átadásával, visszautalással járó összes 
költséget ők állnák. Kamatot nem kérhetünk, mert mi hitelt nem adhatunk. Ezzel kívánjuk-e 
támogatni az egyesületet? Ez elméletileg 3 hónapról szólna, és a bruttó teljes összeg 35.506 
ezer forint. Ennyibe kerül ez az egész.  
 
Szabó Tibor alpolgármester. Milyen biztosítékkal lehet ezt átutalni nekik? 
 
Balassa Balázs polgármester: Egy megállapodással a támogatásról, az egyesület teljes 
vagyonával felel és azonnali beszedési megbízás teljesítésére ad felhatalmazást a bankjának, 
melynek jogosultja az önkormányzat.  
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Balassa Sándor képviselő: Ha a kellő biztosíték megvan rá, akkor esetleg, de biztosíték 
nélkül nem szabad.  
 
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben a kellő garanciát a megállapodásban le tudjuk 
fektetni, akkor az előfinanszírozás keretén belül támogatjuk a vízimentőket ezzel az 
összeggel, azzal a feltétellel, hogy ahogy a pályázati pénzt megkapták, azonnal az 
önkormányzat számlájára átutalják, illetve minden utalással kapcsolatos költséget a 
vízimentők állnak. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület 
egyhangúlag döntött.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
48/2014. (III.24.) Kt. számú 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületnek (Zánka 
030/8 hrsz) az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
és Magyar Kormány által biztosított forrás szerinti támogatás 
előfinanszírozása címmel kiírt pályázaton elnyert támogatásból a 
szigligeti strand területén megvalósuló vizibejáró és úszó stég 
költségeit visszatérítendő támogatásként megelőlegezi. A 
visszatérítendő támogatás átadására az egyesülettel 
együttműködési megállapodást köt. Garanciaként az 
együttműködési megállapodásban kiköti, hogy  
a) az egyesület teljes vagyonával feleljen a támogatás 
visszafizetéséért, 
b) azonnali beszedési megbízás teljesítésére adjon 
felhatalmazást a számlavezető bankjának, melynek jogosultja az 
önkormányzat. 
A támogatás utalásával kapcsolatos költségeket az egyesületnek 
kell vállalni. 
A támogatás visszafizetésének végső határideje 2014. augusztus 
31. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2014. április 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  
 

Balassa Balázs polgármester: Szerdán és csütörtökön két napos ellenőrzés lesz a várban, 
reméljük, minden rendben lesz.  
A sportpályánál nagyjából elkészültünk azzal, amit oda terveztünk. A strandon elvileg holnap 
végeznek a belső járdával. Nekiálltunk már a füvesítésnek. Elvileg holnap, holnapután 
nekiállnak a buszmegállónál, és jönnek befelé, úgyhogy az is halad. A buszmegállót holnap 
meszelik a Csonka-toronynál. Azt ígérték, hogy ezen a héten nekiállnak a buszmegállónak a 
Ciframajornál is.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: A hegyi kápolnánál nagyon mély gödör alakult ki, ahol 
kanyarodunk fel, ki kellene javítani. 
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Balassa Balázs polgármester: Annyit akartam még kérdezni a testülettől, hogy ha jól 
emlékszem, fél millió forintot terveztünk önkormányzati utak karbantartására. A Külsőhegyi 
út végét a boltnál rendbe kellene tenni az utat, a Rókarántói út középen van egy nagy gödör 
akkor már azt is meg kell csináltatni illetve amit alpolgármester úr mondott. 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 
 
 


