
 1 

Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én 18.00 órai 
kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23.  
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Balassa Sándor képviselő 
 Baráth Sándor képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 Frick Beatrix könyvvizsgáló 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyző asszonyt, 
kollégát, könyvvizsgáló asszonyt. Rendelettel, beszámolóval kapcsolatban könyvvizsgáló 
asszony szeretne-e szólni? 
 
Frick Beatrix könyvvizsgáló: Annyit szeretnék megjegyezni, egyszerűsített mérleg nem készült 
a beszámolóhoz, mert másként kell összeállítani. A költségvetési bevételt, költségvetési kiadást 
az anyag bemutatja. Minden lényeges eseményt tételesen felsorol, ami történt, és ami az 
önkormányzat mérlegében is szerepel. Az látszik, hogy milyen jelentős beruházást hajtott végre 
2013-ban ismét az önkormányzat. A beruházások között szerepel még egy tétel, ennek az az oka, 
hogy a használatba vételi engedély december 31-én nem volt meg, és azért nem került maga a 
beruházás aktiválásra, melyet akkor kell majd, amikor az engedélyek is rendelkezésre állnak. 
Egyébként a pályázati elszámolást már elfogadták, ami a beruházáshoz, felújításhoz 
kapcsolódott. Az önkormányzatnak 101.073 ezer forint a helyesbített pénzmaradványa, tehát 
jelentős tartalékkal rendelkezik. A bevételek között, amit szintén látnak, körülbelül 30 millió 
forintos tétel a fordított áfából adódó, ami technikai bevételt jelent, nem ténylegesen jelenik meg. 
Ha a teljesítést végignézzük látszik, hogy az önkormányzat minden bevételénél meghaladta a 
2013. évre tervezett összeget. Kötelezettségeit bemutatta, az anyagban szereplő kötelezettségen 
túl nem rendelkezünk olyan információval, hogy lenne egyéb kötelezettsége, ami az anyagban 
nem szerepel.  
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönjük.  
 
Balassa Sándor képviselő: Az óvoda működésében van viszonylag jelentős pénzmaradvány. 
Elég nagy gondja van annak az épületnek. Én úgy gondolom, hogy halmozzuk, vagy gyűjtsük 
annak a rekonstrukciójára, felújítására.  
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Balassa Balázs polgármester: Más az anyaggal kapcsolatban? Én úgy gondolom, hogy nincs 
miért szégyenkeznünk. Amennyiben ezzel kapcsolatban nincs kérdés, aki el tudja fogadni a 
2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, az kérem, most szavazzon. Egyhangúlag 
döntöttünk, köszönöm.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
52/2014. (IV. 24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013 évi 
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
2. Szigliget Község Önkormányzata 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet 
elfogadása 
 
Balassa Balázs polgármester: A rendelettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Aki ezt el 
tudja fogadni, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag a 2. napirendi pontot is 
elfogadtuk.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a 
 
4/2014. (V. 6.) 

r e n d e l e t e t 
 
Szigliget Község Önkormányzata 2013. évi pénzügyi terv 
végrehajtásáról 

 
 
3. Közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről szóló 
szerződéstervezet jóváhagyása 
 
Balassa Balázs polgármester: A hatályos törvényi szabályozás értelmében víz- és csatorna 
közmű csak állami vagy önkormányzati tulajdonban lehet. Az állam rendezni szeretné az állami 
illetve a vegyes, állami és önkormányzati tulajdonban lévő közművek üzemeltetését. Ehhez kell 
az előterjesztéshez csatolt szerződést megkötni. 
Kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy ezt a szerződést ennek megfelelően 
aláírhassam. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
53/2014. (IV. 24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő a közös ellátási 
felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről 
szóló szerződés tervezetet jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 



 3 

Vegyes ügyek 
 
Strand előtti járdán térburkolat építése 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki járt a strandon, láthatta, hogy kívül-belül elkészült a járda. 
Beszéltünk arról, hogy strand középső bejáratától az új kapuig is megcsináltatnánk a járdát a 
vendéglők mögött. Én arra számítottam, hogy a KPM-nek 4 hónap elég lesz arra, hogy 
árajánlatot adjon a K-szegélyre, amit ugyancsak szerettünk volna az út szélére. Ez nem történt 
meg. Így ez az egész tolódik. Én kértem térburkolatra a vendéglők mögötti szakaszon 
árajánlatokat, amiről tulajdonképpen beszéltünk, csak nem valósult meg. Döntsük el, hogy 
akarjuk ezt csinálni, vagy nem akarjuk, mert a terveink között szerepel. Kértünk ajánlatokat a 
126 folyóméterre. A legjobb ajánlatot Nyírő Károly vállalkozó adta, 3.046.501 forint összegben, 
ugyanezzel a térburkolattal, mind a többi járdaszakasznál. Kérdésem, hogy foglalkozzunk vele, 
megrendeljük, vagy kérjünk még rá ajánlatokat? Ugyanazzal az elemmel május végére meg 
tudná csinálni ezt a szakaszt is.  
 
Balassa Sándor képviselő: Úgy emlékszem, hogy a már meglévő parkoló más burkolattal van 
ellátva. Javaslom, hogy ezzel megegyező mintájú burkolatból építsük meg ezt a járdaszakaszt is. 
 
Baráth Sándor képviselő: Én is támogatom a javaslatot, mert így egységes lenne a parkolóval. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 3.046.501 forintért rendeljük meg, az 
kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangú döntés született.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
54/2014. (IV. 24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand előtti 
járdán (bejárat és a büfék között) 126 fm hosszúságban 
térburkolatot építtet ki.  
A kivitelezési munkák elvégzésével Nyirő Károly vállalkozót bízza 
meg az árajánlatnak megfelelő bruttó 3.046.501 Ft összegért. A 
pénzügyi forrást az általános tartalék terhére biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá, és 
a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a 
képviselő-testület elé. 
Határidő: 2014. április 30. szerződés aláírása 
     2014. június 30. rendelet módosítása 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
Toppantó István és Ábrahám Gabriella strandi területbérleti kérelme távirányítású 
modellhajó-kölcsönző elhelyezéséhez 
 
Balassa Balázs polgármester: Toppantó István és Ábrahám Gabriella szeretnének a szigligeti 
strandon egy 5 méter X 4 méteres épületet létrehozni, amiben egy medence van, amiben 
távirányítós kishajók vannak, és a gyerekek ezzel játszhatnának. Ehhez kérnek területet. Aki 
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egyetért azzal, hogy köszönjük szépen, de erre nincs hely, az kérem, most szavazzon. 
Egyhangúlag döntöttünk. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 
55/2014. (IV. 24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete távirányítású 
modellhajó-kölcsönző elhelyezéséhez a strand területén nem 
biztosít helyet. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
kérelmezőket tájékoztassa. 
Határidő: 2014. május 5.  

    Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
Horváth Józsefné strandi területbérleti kérelme zöldség-gyümölcs árusítás céljára 
 
Balassa Balázs polgármester: Horváth Józsefnénak Tapolcán a Húsáruháznál volt zöldségese. 
Szeretne Szigligeten, a strandon 15-20 m2-es területet zöldségesnek. Ott van az ABC, ahol 
gyümölcsöt, zöldséget lehet vásárolni. Aki azzal egyetért, hogy köszönjük, de nem tudunk 
biztosítani helyet, az kérem, most szavazzon. Egyhangúlag döntöttünk.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
56/2014. (IV. 24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete zöldség-
gyümölcs árusítás céljára a strand területén nem biztosít helyet. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
kérelmezőket tájékoztassa. 

    Határidő: 2014. május 5. 
    Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
A település belső forgalmi rendjének szabályozása 
 
Balassa Balázs polgármester: Meghirdettük újságban, hogy Szigliget település útjain a forgalmi 
rendet szabályozzuk. Kisfaludy utca, Külsőhegyi út egyirányúsítása, táblák kihelyezése… Erre 
kértünk ajánlatot. Mivelhogy nem vagyok tisztában a tervezési díjakkal, ezért megkérdeztem 
Balassa Sándort, ő szerinte ez nem sok. 420 ezer forint, amiben bent van a helyszíni felmérések, 
részletes helyszínrajzok, műszaki leírás, forgalomtechnikai változások jegyzéke, elektronikus 
formában is megkapnánk ezt az anyagot. Az egész településen a forgalmi rend felül lenne 
vizsgálva. Úgy gondolom, ha reális, rendeljük meg. Aki egyetért vele, az most szavazzon. 
Egyhangú, köszönöm, megrendeljük. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
57/2014. (IV. 24.) Kt. számú 
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h a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település 
belső forgalmi rendjének felülvizsgálatát elvégezteti.  
 
A munka elvégzésével Demény Zoltán tervezőt bízza meg az 
árajánlatnak megfelelő bruttó 420.000 Ft összegért. A pénzügyi 
forrást az általános tartalék terhére biztosítja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést írja alá, és 
a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a 
képviselő-testület elé. 
Határidő: 2014. április 30. szerződés aláírása 
     2014. június 30. rendelet módosítása 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola szállás igénye   
 
Balassa Balázs polgármester: Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Budapestről szeretne 
Szigligeten egy alkotótábort létrehozni, évenként jönnének ide vissza. Az iskolában szeretnének 
két termet kibérelni, 1000 forint/fő szállásdíjért. 24 tanuló, 3 tanár június 16-tól június 27-ig, két 
hétig, kimennének terepre, festenének, ez lenne a tábor lényege. Gondolom, ha az iskola érdekeit 
nem sérti, amiről egyeztetek az igazgatónővel, a testület támogatni tudja. Aki ezzel egyetért, 
kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
58/2014. (IV.24.) Kt. számú 

 
h a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános 
iskola épületében a budapesti Jaschik Álmos Művészeti 
Szakközépiskola kérelmére 27 fő részére helyet biztosít (2 
tanterem) művészeti alkotótábor céljára. A bérleti díjat 1.000 
Ft/fő/nap összegben határozza meg.  
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola igazgatóját 
tájékoztassa. 
Határidő: 2014. május 5. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mile Pál lakásbérleti kérelme  
 
Balassa Balázs polgármester: Mile Pál kérelemmel fordult hozzánk, hogy a lakásbérleti 
jogviszonyát hosszabbítsuk meg. 2017. június 30-ig. Az a javaslatom, hogy 2015. június 30-ig 
hosszabbítsuk meg, addig biztos az iskola, utána meglátjuk. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. Egyhangúlag a képviselő-testület elfogadta.  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 
 
 
 
59/2014. (IV.24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisfaludy 
u. 27. szám alatti lakásra Mile Pállal kötött bérleti szerződés 
határidejét 2015. június 30-ig meghosszabbítja. A bérleti jog 
megszűnik amennyiben Mile Pál közalkalmazotti jogviszonya a 
Szigligeti Általános Iskolában megszűnik. 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítást írja 
alá. 

    Határidő: 2014. május 30. 
    Felelős: Balassa Balázs polgármester  
 
 
Sportiskola létrehozására javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: Mile Pál megkeresett, hogy csináljunk sportiskolát. Felsorolta a 
jogszabályi háttereket is. Azt azért tudomásul kell venni, hogy nem úgy működik, hogy az 
önkormányzat úgy dönt, hogy egy állam által átvett iskolát visszavesz, és sportiskolát csinál. Én 
úgy gondolom, hogy az alapfeltételeink nincsenek meg. Ha azt mondjuk, hogy igen, ami ellen 
nem vagyok, mert én a munkától sosem féltem, akkor az azt jelenti, hogy itt nekünk nagyon 
komoly feltételeket kell biztosítani. Aki azzal egyetért, hogy ebbe az irányba nem kívánunk 
elindulni, az kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület egyhangúlag elfogadta.  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
60/2014. (IV. 24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sportiskola 
létrehozására vonatkozó javaslatot nem támogatja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
javaslattevőt tájékoztassa. 

    Határidő: 2014. május 5. 
    Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
Szigliget 674/2. hrsz-u ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 
 
Balassa Balázs polgármester: Amikor csatornáztunk, a Völgy utcában az aszfaltozás során 
rádöbbentünk arra, hogy nem lehet elkanyarodni, az egész utat át kellett variálni annak 
érdekében, hogy egyáltalán érdemes legyen aszfaltozni, és elférjen egy autó. Ezért ott a 
kanyarban mi megvásároltunk a 674/2 hrsz-ú ingatlanból az út szélesítéséhez szükséges területet 
illetve az egyik tulajdonos ingyen odaadta. Az egyik ingatlannál megtörtént az átvezetés, az 
osztatlan közös tulajdon megszűnt. A másiknál viszont azt mondta a tulajdonos, hogy ő nem 
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áldoz erre egy fillért sem. Ott megmaradt az osztatlan közös tulajdon. Ez a tulajdonos eladta, az 
új tulajdonos azt mondta, hogy őt nem zavarja az osztatlan közös tulajdon, viszont most 
építkezni szeretne, és mi is tulajdonosok vagyunk a területében, és kéri a testülettől, hogy 
járuljunk hozzá az osztatlan közös tulajdonban lévő épület építési engedély eljárása során ahhoz, 
hogy ő építhessen. Magyarul tulajdonosi hozzájárulást kell adnunk neki. Aki ezzel egyetért, 
kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
61/2014. (IV. 24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képező Szigliget 
674/2. hrsz-ú ingatlanon lévő épület felújítási és bővítési 
munkáihoz a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
Megbízza polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulásról szóló 
nyilatkozatot írja alá. 

    Határidő: 2014. május 15. 
    Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
 
Telephely létesítéshez hozzájárulás 
 
Balassa Balázs polgármester: Tourinform irodával kapcsolatban a Badacsonyi Turisztikai Céh 
azt kérte tőlünk, hogy engedjük, hogy a Tourinform iroda telephelye legyen a Badacsonyi 
Turisztikai Céhnek, mert különben nem tudnak idehozni pénztárgépet. Két évig van még 
szerződésben vállalt kötelezettségünk, hogy közösen üzemeltessük az irodát. Javasolom, hogy a 
szerződésben vállalt határidőig járuljon hozzá a képviselő-testület a telephely létesítéshez. Aki 
ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
62/2014. (IV. 24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Badacsonyi Turisztikai Céh a Szigliget Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget, Kossuth u. 17. szám 
(83.  hrsz.) címen (Tourinform Iroda) telephelyet létesítsen. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
Badacsonyi Turisztikai Céh vezetőjét a határozat kivonat 
megküldésével tájékoztassa. 

    Határidő: 2014. május 10. 
    Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
Csónakveszteglő létesítése 
 
Balassa Balázs polgármester: Jó lenne a csónakkikötést a Tapolca-pataknál legálissá tenni. 
Volt egy testületi ülés, amiben a testület úgy határozott, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, 
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hogy az önkormányzat hogyan tudna ott egy kikötőt létesíteni, és elsősorban a helyieknek 
biztosítani legális kikötési lehetőséget. Bementem a vízügyhöz, megérdeklődtem, hogy milyen 
lehetőségek vannak. Azt mondták, hogy olyan szempontból előnyben is vagyunk, hogy a BFT-
nél lévő fejlesztési lehetőségekben 50 csónakhellyel ez a terület benne is van. Én erre kértem 
árajánlatot, ennek a tervezésére, a felmérésre, hogy jogszerűvé tudjuk tenni. A csónakveszteglő 
hely tervezési díja 400 ezer forint lenne, ami azt jelenti, hogy a meder mélységét megvizsgálják, 
a partművet, rátervezik a stéget. Valamit lépnünk kell.  
 
Balassa Sándor képviselő: Én mindenképpen támogatom azt, hogy tegyük ezt kultúrálttá, 
legálissá, és igenis tartsuk fenn a jogot, hogy az az önkormányzat tulajdona, mivel az 
önkormányzat bérli a területet, és rendelkezési joga lesz rajta.  
 
Balassa Balázs polgármester: Sok verzióval jöttek, de én mondtam, hogy én csak akkor fogom 
ezt intézni, hogyha ez önkormányzati kezelésbe kerül, önkormányzati bérleti jogviszony létesül 
az önkormányzat részéről, és az önkormányzat dönti el, hogy milyen szabályok alapján kiknek 
adja bérbe. Elsősorban azért, hogy a helyieknek legyen kultúrált csónakkikötő helye. Én ezt 
mindenképpen támogatom, és szeretném. Amennyiben egyetértetek, 400 ezer forint tervezési 
díjért, amely Áfa mentes ezt megrendeljük, kérem, most szavazzatok. Köszönöm, egyhangúlag 
döntöttünk.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
63/2014. (IV. 24.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
patak torkolatánál csónakveszteglő helyet létesít.  
A csónakveszteglő létesítéséhez szükséges vízjogi engedélyezési 
tervet a benyújtott árajánlat alapján Éri Balázs tervezőtől rendeli 
meg 400.000 Ft értékben. A pénzügyi forrást az általános tartalék 
terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozói 
szerződést írja alá, és a költségvetés módosítására vonatkozó 
javaslatot terjessze a képviselő-testület elé. 

    Határidő: 2014. május 15. 
    Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 
Szabó Tibor alpolgármester az ülésterembe érkezett. 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.40 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 


