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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. május 29-én 18.00 
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23.  
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Balassa Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, a rendőrség 
képviselőit, minden kedves meghívott, illetve önként jelentkező résztvevőt. A Képviselő-
testület 3 fővel határozatképes. Ismertetném a napirendi pontokat. Nem tudom, megengeditek-
e, hogy egy napirendi pontot felcseréljünk?  
 
1. A 2013. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése 
2. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Szigliget község közbiztonságának helyzetéről 
3. Üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet megtárgyalása 
4. Szigligeti önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 
5. Vegyes ügyek 
 
Képviselő-társaimnak van-e valami javaslata napirendi pontokra vonatkozóan? Amennyiben 
nincs, aki el tudja fogadni a napirendi pontokat, kérem, most szavazzon. A testület 
egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal a napirendi javaslatot elfogadta. 
 
1. A 2013. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése 
 
Balassa Balázs polgármester: Rátérnénk az 1. napirendi pontra. Ezzel kapcsolatban 
mindenki megkapta az előterjesztést. Sok problémánk nincsen családokkal, nincsenek 
veszélyeztetett gyermekek, illetve az önkormányzat amennyire anyagi lehetőségei engedik, 
támogatja azokat a rászoruló családokat, gyermekeket. Van-e kiegészítés? Képviselő-társaim 
kívántok-e ehhez valamit hozzáfűzni? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni a 2013. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelését, az kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk. Köszönjük Kertészné Zsuzsának az előterjesztést és a 
munkáját. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
64/2014. (V. 30.) Kt számú 
    H a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Szigliget község közbiztonságának 
helyzetéről 
 
Balassa Balázs polgármester: Mint ahogy minden évben, megkaptuk a rendőrkapitányságtól 
az elmúlt évi bűnelkövetésekről, tapasztalatokról a településre vonatkozó beszámolót. Illetve 
arról, hogy mit szeretnének a 2014. évben elérni, megvalósítani. Nagy örömmel látom, hogy 
az a tendencia, ami pár éve elindult, most is folytatódott. Az elmúlt évben is csökkent a 
bűnelkövetések száma. Aminek úgy gondolom, több összetevője lehet. Annyit 
tájékoztatásképpen, hogy beadtuk a pályázatot a kamerarendszerre vonatkozóan, elvileg 
május 31. az elbírálás határideje. Úgyhogy még nem tudom, hogy pozitív, vagy negatív a 
döntés. Kívánjátok kiegészíteni az anyagot?  
 
Horváth József rendőr százados: Egy pár mondattal szeretném kiegészíteni. Köszöntöm a 
hölgyeket és az urakat. Aki nem ismer, Horváth József vagyok, a Tapolcai Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályának vezetője. A település alapjában véve a Badacsonytomaji 
Rendőrőrs területéhez tartozik, ami a Tapolcai Rendőrkapitányságnak az egyik alegysége. A 
parancsnok asszony sajnos szabadságon van, így nem tudott eljönni. A körzeti megbízottat 
nem kell bemutatnom, mert ő már hosszú évek óta itt teljesíti a szolgálatát. Bevezetésként 
annyit szeretnék elmondani, hogy a településen a jelenlegi bűncselekmény mutatók nagyon jó 
számszaki adatot mutatnak. Hála az égnek mondhatom azt, hogy folyamatos a csökkenés. 
Azért azt el kell, hogy mondjam, ahogy polgármester úr mondta, több tényezőből tevődik ez 
össze. Az egyik tényezője az a polgárőrség, a rendőrség és az önkormányzat. A három csapat 
együttes munkájának köszönhető főként ez az eredmény. Én úgy gondolom, hogy a 
polgárőrség messzemenőkig nagyon jól teljesít a településen, segíti a munkánkat. Továbbá az 
önkormányzat a jelenleg is kiépített kamerarendszerrel támogatja bűnmegelőzési céllal a 
munkánkat, továbbá a felderítésben.. 
Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy azért Szigliget település olyan jó helyzetben van, hogy 
nem a 71-es mellett található, és ezért nincsen az a szőkőút, ahol innen le lehetne lépni, és a 
bűnelkövetők igazából a közutakat használják a bűncselekmény elkövetése után. Ezért én 
mindenféleképpen ezt a kamerarendszert, amiben a támogató nyilatkozatunkat is adtuk, 
nagyon fontosnak tartanám. Én nagyon örülnék, ha az ilyen frekventált helyeken, mint 
Szigliget, azért sikerülne ilyet kiépíteni. Mert egy esetleges bűncselekmény elkövetését 
követően sokkal könnyebb a felderítés. A bűncselekmények alakulásánál én úgy gondolom, 
hogy valóban a polgárőrség és az önkormányzat nyújtotta a legnagyobb segítséget. Azért el 
kell, hogy mondjam, hogy a nyári idegenforgalmi szezon előtt és után azért nem jellemző a 
bevándorló bűnelkövető, inkább a problémát a nyári időszak jelenti, ami a strand és a vár 
vonzásának köszönhető, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog a településnek. 
Az idei évben is érkezni fognak készenléti megerősítő erők. A tavalyi évben éjszaka a 
rendőrség a megerősítő erőkkel itt volt, és ők is hozzájárultak a nyár a sikeres lezárásához. 
Próbálkozunk most egy új szolgálati formával. Vannak olyan emberek, akiket én szeretnék 
bemozgatni majd a mi állományunkon fölül, mert úgy gondolom, hogy az állományunk az 
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lehetne nagyobb létszámú is. Jelenleg is küszködünk létszámhiánnyal, igaz hogy most jelen 
pillanatban minimális. Szeretném majd az idei évben is az önkormányzat és a polgárőrség 
segítségét kérni ebben a témában.  
Közlekedésrendészeti szempontból a települést én nem tartom problémásnak, vannak 
alkalmanként olyan helyek, amelyek veszélyesebbek, szűkebbek, de hát a település 
szerkezetéből adódóan ezen nem lehet módosítani. Az itt élők én úgy gondolom, megszokták 
ezt és betartják ezeket a szabályokat. Biztos, hogy vannak alkalmanként kihágók, de akivel 
találkozunk, azzal intézkedünk, olyan meg mindig lesz, aki sajnos nem kerül a górcső alá. A 
közlekedési fegyelmen kívül úgy gondolom, hogy a közlekedési bűncselekmények minimális 
számban következnek be a településen. Ezek általában, ha be is következik, az ittas vezetésből 
adódnak, ennek a száma nem kritikus. Ez nem jelent közlekedésbiztonsági kockázatot. A 71-
es számú főútra való becsatlakozást tartanám még igazán veszélyesnek. Az önkormányzat a 
bejárással, ami a Ciframajori kereszteződést érintette, úgy tudom, mindent megtett annak 
érdekében, hogy csökkentsék a baleseti alkalmakat, a mérő készülékünket is ki szoktuk ide 
helyezni.  
Az igazgatásrendészeti tevékenységünk kifejezetten csak a fegyver ellenőrzésből áll, ami a 
települést érintené. Mert olyan cég nem működik, ahol olyan komoly biztonsági szolgálat 
lenne, amelyet ellenőrizni kellene. Így a fegyvertároló helyek ellenőrzésénél úgy gondolom, 
hogy megnyugodhat mindenki, mert problémát nem tártunk fel. Nem szaporítanám a szót, 
inkább azt mondanám, hogy megköszönöm az együttműködést, segítséget, és amennyiben 
bárkinek kérdése van, én szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Igazából csak pár szám. Szigligeten lehet tudni, 
hogy van 1400 ingatlan, többszázezer ember fordul meg egy évben, több tízezer gépjármű 
parkol mindenhol, ahol meg tud állni, és ehhez képest a vagyon elleni bűncselekmények 
száma 17 egész évben. Úgy gondolom, hogy nagyon sok település számára ez egy irigylésre 
méltó szám. Ha ezt összességében nézzük, elmondhatjuk, hogy Szigligeten nagyon jó a 
közbiztonság. Közlekedési bűncselekmény 1 volt. Én köszönöm a rendőrségnek a munkáját, 
kérdés esetleg?  
 
Balassa Sándor képviselő: A kerékpárosokkal nem lehetne valamit kezdeni, akik 
párhuzamosan közlekednek a 71-es úton, úgy hogy a kerékpárúton senki nincsen? A másik 
dolog, hogy az idei évben közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai felülvizsgálat lesz a 
településen, és változtatni fogunk behajtási és táblázási dolgokon. Megint megkérem, hogy 
jelöljétek meg azokat, amiknek nem tudtok érvényt szerezni, mert megszüntetjük azokat a 
táblákat. Például az orvosi rendelő környékén a megállni tilos tábla. Nem tudom, hogy itt a 
háromszög környékén mennyire szerencsés az, hogy megállnak, és szűkületet okoznak, még a 
buszközlekedésre is. Nagyon balesetveszélyesnek találom, hogy várakozni tilos tábla ellenére 
a Hóvirág utcai csomópontban éjszakákat tölt egy kamion. Nem találom jónak, hogy a 
Szabadság utca, ami egy zárt utca felfelé menő részén a forgalommal szemben álló autók 
bírságot kaptak. Szerintem senkit nem zavarnak. Én úgy gondolom, hogy nem ez a 
legnagyobb vétség. Komoly problémát okoz, hogy a Nádüzemtől a falu felé a járdát 
kerékpárútnak használják, mert nagyon veszélyes, mert nem lehet látni, amikor alulról az 
ember kihajt az udvarból. Ezt nem tudom, csak hallottam, hogy az éppen arra járó rendőrök 
nem mindig veszik szívesen, amikor a polgárőrök keresik a kapcsolatot az ott járőröző 
rendőrrel. 
 
Horváth József rendőr százados: Az első részre reagálnék. A 71-es számú főúton a 
kerékpáros közlekedést semmi nem tiltja, ez a legnagyobb gond. Az, hogy párhuzamosan 
közlekednek egymás mellett, az szabálysértés. Itt a közútkezelőnek kellene előrelépést tennie, 
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amiben minden egyes útkereszteződésnél, ahol fel lehet hajtani a 71-es számú főútra, ott ki 
kellene táblázni, és tiltani kellene a kerékpárral való behajtást. Most ők ezt nem teszik meg. 
Ehhez a közlekedés felügyelet igen passzívan áll hozzá. Ha szükséges, mi megkezdjük velük 
az egyeztetést, de a végeredményt nem merem garantálni. A következő a közlekedési rend a 
településen belül. Ez a távbírság alkalmazása ez nemcsak a Szabadság utcát érintette, hanem 
rengeteg település mellékútjait. Egy ideig célravezető is volt, most már azt mondom, hogy 
annyira nem célravezető, akkor lenne ez igazán jó, ha a rendőr megvárná ott a gépjármű 
mellett… 
 
Balassa Sándor képviselő: Most nemcsak a távbírság, hanem magának a cselekménynek a 
megítélése is nekem gondot okoz. Mit vétett azzal, hogy háza előtt nem erre állt, hanem arra? 
 
Horváth József rendőr százados: Hivatalosan a jogszabályok szerint kell eljárni. Most van 
olyan intézkedés, amit erkölcsileg aggályosnak tartok más megközelítésből, de nem mindenki 
én. Van a járőrök közt is, aki ezt mondjuk mérlegeli, van olyan, aki nem mérlegeli. Ez mindig 
is problémát fog jelenteni egy ekkora állománycsoportnál. Nem lehet azt mondani, hogy 
mindenki egyformán gondolkodjon. A várakozási és megállási tilalmat megszegőt pedig 
hasonló módszerekkel tudjuk szankcionálni, mint ahogy eddig. Sajnos ez az egy lehetőség 
maradt a kezünkbe. Vagy tettenéréssel, vagy pedig a távbírság kiszabásával.  
 
Balassa Balázs polgármester: Van még kérdés? Akkor amennyiben nincs, akkor feltenném a 
képviselőknek szavazásra, hogy el tudjuk-e fogadni a beszámolót? Aki el tudja fogadni, 
kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen, 
hogy eljöttetek. Köszönjük a munkátokat.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
65/2014. (V. 30.) Kt számú 
    H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő Testülete a 
Tapolcai Rendőrkapitányság 2013. évi Szigliget község 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről, szóló beszámolóját tudomásul veszi. 

 
 
3. Üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet megtárgyalása 
 
Balassa Balázs polgármester: Legutolsó képviselő-testületi ülésen beszéltünk erről. Akkor 
megfogalmazódtak részemről is, képviselő társaim részéről is bizonyos igények, elvárások. 
Ennek tükrében próbáltuk jegyző asszonnyal összeállítani a szabályozást. Egyértelműen maga 
a rendeletmegalkotása a település jellegéből adódóan az éjszakai zeneszolgáltatás korlátozását 
célozta meg. Viszont azt egyértelműen be kellett látnunk, és egyértelműen a jogszabályi háttér 
azt sugallta számunkra, hogy nem a zenés rendezvények kapcsán, illetve azon keresztül 
tudjuk ezt a helyzetet kezelni. Mivel amennyiben egy egység minden olyan feltételnek 
megfelel, amit a törvény előír a zeneszolgáltatás vonatkozásában, az az egység függetlenül 
attól, hogy a szigligeti önkormányzat szeretné-e, vagy nem szeretné, hogy minden nap akár 
zenés rendezvényt tartson, nem tud beleszólni, mert nincs meg a jogköre, nincs meg a 
lehetősége erre. Ezért lett a nyitva tartás szabályozva, hogy mikor lehet éjszakába nyúló 
rendezvényt tartani. Egyértelműen nem az volt az oka, hogy a nyitva tartáshoz folyamodtunk 
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a szabályozás kapcsán, mert ez volt a legegyszerűbb, illetve ez volt számunkra a 
legkellemesebb, legdrasztikusabb megoldás, hanem mert egyszerűen más jogi eszköz nincs az 
önkormányzat kezében. Akik a zeneszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban foglalt 
feltételeket teljesítik, az önkormányzatnak csak egy feladata van, tudomásul veszi a 
bejelentést a zeneszolgáltatásra. Ezért történt ez a jellegű rendelettervezet elkészítése, 
csakhogy mindenki számára egyértelmű legyen. Amiben megszabtunk egy 23 órás maximum 
nyitvatartási időt, kivétel szombat éjszaka, illetve nemzeti ünnep és nemzeti ünnep előtti 
éjszaka. Itt jeleztem is, hogy nem nagyon szeretnék kivételeket, vagy lehetőséget arra, hogy 
kérjenek felmentést, mert abban a pillanatban kezelhetetlenné válik a helyzet. Természetesen 
lehetőség van arra vonatkozóan javaslatot tenni, hogy Szigliget Önkormányzata ne alkossa 
meg a nyitva tartási rendeletét. Viszont a másik oldal részéről folyamatosan kaptunk 
jelzéseket, hogy jelenleg is, és az elmúlt években is volt olyan jellegű igény, amikor kértek 
esküvő miatt, vagy más miatt, hosszabbítást. Amennyiben ezt a rendeletet így elfogadjuk, erre 
a következő időszakban már nincs mód. Tehát ezt a képviselő-testületnek mérlegelni kell, 
hogy hétköznapi időszakban ez teljes mértékben kizárja ennek a lehetőségét. Nemcsak a 
zeneszolgáltatásnak, hanem a 23 óra utáni nyitva tartásnak, még a bejelentést követően sincs 
módja. Ezzel kapcsolatban vélemény? Vendéglátósok részéről? 
 
Bakos Attila: Ez azt jelenti, hogy valaki bejelenti, hogy jövő héten hétköznap legyen 
mondjuk egy születésnap, vagy akármi… Magyarul nekem közölni kell, hogy este 11-ig 
tudtok a továbbiakban a vendéglőben tartózkodni.   
 
Balassa Balázs polgármester: Így van, e szerint a rendelet szerint így van.  
 
Bakos Attila: Eddig úgy volt, hogy bejöttem a hivatalba, jeleztem, hogy a vendéglő 
hosszabbított nyitva tartással működne éjjel 2-ig, ha ilyen volt. De most ez nem működne? 
 
Balassa Balázs polgármester: Így van. E szerint a tervezet szerint nem működne. Itt van egy 
tervezet, amit a képviselő-testület ma elfogad, vagy nem fogad el.  
 
Bakos Attila: Magyarul ez a rendezvény, amit itt példaként mondtam, több évre vonatkozóan 
meghiúsulna? A helyi rendelet nem engedélyezi. Ajánlom a környező településeket. Zene 
nélkül sem? 
 
Balassa Balázs polgármester: Nem. Az elmúlt években a zeneszolgáltatás kapcsán felmerült 
problémák, aláírásgyűjtések, kialakult helyzet áldozatává esne a nyitva tartás, a korlátozás 
maga.  
 
Polgár Tibor: Most olyan dolgok is sérülnének, amik az ég adta világon eddig senkit nem 
zavartak. Majd ha mindenki elmondta a problémáját, mi egy írásos kérelmet is nagy 
tisztelettel szeretnénk benyújtani azzal kapcsolatban, ha nem is minden nap, de legalább eseti 
jelleggel, ha olyan természetű rendezvény van, nem biztos, hogy zenés, csak egyszerűen 
nyitva tartás hosszabbítást feltételez, hogy ezekre az eseményekre kapjon bárki, nemcsak 
mi… 
 
Tóth Andrásné: Én itt voltam az előző testületi ülésen, és elmondtam, hogy meglepődtem, 
hogy ennyire drasztikus volt, két napirendi pontra tett javaslatot a polgármester úr, az egyik a 
zene volt, a másik a nyitva tartási idő. És amikor a nyitva tartási időre esett a szó, egy kicsit 
meglepődtünk. És amikor ezt az anyagot elolvastam, akkor kerestem benne ezeket a dolgokat, 
amiket itt egyeztettünk, mert itt zeneszolgáltatásokról beszélgettünk. És szerintem nem is 
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voltunk túlságosan nyomulósak abban a tekintetben, mert azt mondtuk, hogy el tudjuk 
fogadni, hogy Szigligeten, nemcsak Szigligeten, gondot jelent. Attól függetlenül, hogy mi 
tudtuk, hogy ez készül itt az önkormányzatnál, mi már a szombati napokra korlátoztuk ezt az 
ominózus rendezvényünket, ami a legnagyobb port kavarja, szerintem mindennek ez a 
forrása. Mert nem a Bakos és még sorolhatnám a vendéglőket, nem ők a zaj forrása, hanem 
tulajdonképpen a strand környékén lévő helyzet. Azért lepődtünk meg, hogy végül is a 
rendelet nem erre irányul, a zaj kérdés megoldására. A polgármester úr elmagyarázta, hogy 
nagyon nehéz betartani, de azért vannak önkormányzatok, akik betartatják. Van néhány 
ismeretségünk, visszajelzést kaptunk, hogy nagyon sok olyan önkormányzat van, amelyik 
valóban szabályozza, de azok zenés rendezvényekre korlátozódnak, mint például Siófok. 
Lehet igen csendben nyaralni, meg lehet nagyon sok mindent csinálni. Mi azért két 
szempontot szeretnénk, hogyha mérlegelne az önkormányzat. Az egyik az, hogy iszonyatos 
nagy foglalkoztatók vagyunk. Tehát azért nemcsak mi, hanem bármelyik étterem a nyár 
folyamán olyan munkaerő létszámot alkalmazunk, ami azért a mai világban nem egy utolsó 
szempont. A másik, ami szerintem nagyon lényeges, hogy az iparűzési adónkat ide fizetjük 
be, amit mindig korrektül és rendben megteszünk. Ezzel kapcsolatosan is teljes mértékben azt 
gondolom, hogy Szigligetnek ugyanúgy szüksége van ezekre a vendéglátóhelyekre. Arról már 
nem is beszélek, hogy hány ember megismeri Szigligetet rajtunk keresztül. Mint ahogy az 
Attila is, mi is bekerültünk újságokba, TV-be, állandóan, nem önmagunkat, nem a 
tulajdonosunkat reklámoztuk, hanem Szigligetet. Tehát én azt gondolom, hogy mi 
megpróbálunk természetesen mindent megtenni, és nekünk az lenne a kérésünk, és valóban 
ebben is ezt írtuk le, egyrészt ha jön egy ilyen rendezvény megkeresés, most képzelje el, ha 
úgy indítunk egy esküvőt, hogy ne haragudjon, de 11 óráig lehet. Tehát eleve kizárjuk. Ilyen 
alapon azt is mondhatjuk, hogy nem. Másodjára nem fog idejönni senki megkérdezni, ha 
elterjed a híre. A következő pedig, hogy a zenés rendezvényeket valóban azokon a helyeken 
korlátozzák, ahol tényleg a rendezvények vannak. Tehát azért zárt helyen is tudunk lenni. Én 
azt gondolom, hogy ezt azért vegyék figyelembe, hogy nagyon nagy érvágást jelentene az, 
hogyha a nyitva tartási időket mindenütt korlátoznák. A nyárból él mindenki. Önök is, 
tulajdonosaink is, és mi is ezeken keresztül. Ha nyáron nem keresünk pénzt, nem 
forgalmazunk, akkor tulajdonképpen lehúzhatjuk a rolót. Mi egész évben is próbáltunk ugye 
nyitva lenni, azért hogy képviseljünk egy bizonyos vendéglátást, sajnos nehéz helyzet a mienk 
is, gazdasági válság van, stb, most ezt nem kell magyarázni, hogy mi miért nem működik. De 
még akkor is erőlködtünk, akkor is próbáltuk szinten tartani és képviselni a dolgokat. Nem azt 
érzem, hogy egy drasztikus rendelettel lehetne szabályozni ezt. Felnőtt emberek módjára 
tudunk valószínű szót érteni, és mindenki bizonyos módon alkalmazkodni ezekhez a 
dolgokhoz. Természetesen sajnos vannak valóban olyan dolgok, amik tőlünk kívül esnek. 
Ezeket meg megpróbáljuk tompítani.  
 
Hajduk Viktor: Mi azt szeretnénk mondani, hogy szerintem a zenés rendezvényeket kellene 
korlátozni, most az, hogy nyitva vagyok, és az, hogy két ember még elborozgat az senkit nem 
zavar és nem üvölt a zene.  
 
Bakos Attila: Úgyhogy két részre venni a dolgot, az egyik az, hogy egy vendéglő nyitva 
tartása, a másik pedig az, hogy élő zene. Tehát zeneszolgáltatás és nyitva tartás.  
 
Balassa Balázs polgármester: Nem egyről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy eddig is volt 
neked is, és az összes vendéglátó egységnek volt nyitva tartása. Én szerintem egy kezemen 
meg tudnám számolni, hogy egy évben hány kérelmet kapunk a disco kivételével arra 
vonatkozóan, hogy szeretnék meghosszabbítani a nyitva tartást. Ennek ellenére én úgy 
gondolom, hogy a vendéglátó egységek 90%-a hetente minimum 2-3 alkalommal 11 óra után 
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is még vendéget fogad. Amire vonatkozóan, annak ellenére, hogy a működési engedélyük 
nem erről szól, nem kaptunk kérelmet. Tehát eddig se lehetett volna, most is ugyanúgy 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Itt kimondottan a külön engedéllyel történő 
hosszabbításról beszélünk.  
 
Lutár Mária jegyző: Amikor itt a múltkori egyeztetés után felálltunk, akkor polgármester úr 
össze is foglalta, hogy miről fog szólni ez a rendelet. Akkor elmondta, hogy hétköznapokon 
11 óráig, szombaton, ünnepnapokon és az azt megelőző napon pedig hajnali 3-ig. Erről volt 
szó. Zenés rendezvényt nem szabályozhatunk. Ezt akkor is külön vette, és most sem a zenés 
rendezvényről beszélünk. Zenés rendezvényt nem korlátozhat az önkormányzat, meg van 
határozva, hogy milyen feltételekkel lehet zenés rendezvényt tartani. Én úgy tudom, hogy 
egyedül Bakos Attila vendéglőjében van meg az a vizsgálat, amit el kell végeztetni, ő 
csináltatta meg azokat a beruházásokat, ami ehhez szükséges. Tehát az ő vendéglője alkalmas 
arra, hogy ott szabályszerűen zenés rendezvényt lehessen tartani. Az összes többi nem. Le van 
írva jogszabályban, meg van határozva konkrétan, hogy milyen engedély kell hozzá. Ezt a 
tavalyi év során a Matróz büfé elkezdte, de sajnos nem fejezte be. Tehát ha valaki zenés 
rendezvényt akar tartani, először is ezt az engedélyt kell beszereznie, és akkor beszélhetünk 
arról, hogy valaki bejelenti a hatósághoz, hogy zenés rendezvényt tart. Ha nem tartja be 
ezeket a szabályokat, akkor a kereskedelmi hatóság járhat el az üzlettel kapcsolatban, a 
kereskedelmi törvényben meg van határozva, hogy ebben az esetben mit tehet. Itt a képviselő-
testület nem akarta a zenés rendezvényeket korlátozni, és nemcsak az a probléma, hogy a 
környéken lakókat zavarja esetleg a kiszűrődő zaj, hanem azok, akik a rendezvényekről 
hazamennek. Nemcsak a közvetlen környezetben, hanem az egész faluban problémát okoz ez 
most már, ezért jutott a képviselő-testület arra a döntésre, hogy ezt korlátok közé kell terelni. 
Legalább a hétköznapokon meglegyen az a nyugalom, ami ahhoz kell, hogy másnap mindenki 
fel tudjon kelni, és dolgozni tudjon menni. Itt van előttem, hogy kinek meddig van a nyitva 
tartása. Itt egyetlen egy üzlet van, amelyik 24 óráig van nyitva, tehát eleve nem tartanak 
nyitva 23 óránál tovább az üzletek hétköznap. A hétvégi nyitva tartás lehetősége megvan, ha 
valaki hétvégén programot akar szervezni, szintén megvan, ha ünnepnapon programot akar 
szervezni, ebbe a nyitva tartásba belefér.  
 
Polgár Tibor: Lehet, hogy pont arról a 4-5 alkalomról beszélünk, amit egy évben beadunk 
bármelyik vendéglőnk kapcsán, hogy szeretnénk valami miatt tovább nyitva lenni hétköznapi 
napokon. Egyébként nyilván az esküvők 99%-a szombati napon zajlik, nyilván a disco-k 
szombati napon lesznek, itt pusztán mondhatnám rossz példának az orosz születésnapot. 
Ilyenek viszont az év folyamán pár alkalommal történhetnek. És hát nyilván most egy 
rendelet sarkossága miatt nem szeretnénk ezeket a fajta rendezvényeket elveszíteni. Nem 
szeretnénk, bár nyilván az évek folyamán számtalanszor voltak pont a zenés rendezvények 
miatt nézeteltérések, de ezek szerintem kizárólag a strandos rendezvények miatt voltak. És 
igazából mi nem is erről beszélünk, hanem arról, hogy legalább az a lehetőség maradjon meg, 
ha egy évben mondjuk négyszer, ugyanis ha ezt most megszavazzák, akkor innentől fogva 
nem lehet. De legalább ennek a lehetősége maradjon meg bárki által mérlegelve, főleg hogyha 
létezik ezek között olyan, ami nem zenés, tehát valóban ami kell, azokat az engedélyeket 
beszerezve, még ha akár zenés rendezvény, akkor is legalább ezeket megtarthassuk.  
 
Lutár Mária jegyző: Lehet természetesen engedélyeket adni, csak az volt eddig a tapasztalat, 
hogy nyár elején született egy egyezség, hogy hány rendezvényt tartunk, és ebből nem lett 
semmi, mert egy hét múlva már borult az egész. Ezeket az előzményeket is figyelembe kell 
venni.  
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Balassa Sándor képviselő: Élni és élni hagyni. A húr nem nálunk feszült, nálunk szakadt el. 
Abban, hogy megegyezünk valamiben és azt be is tartják, nem bízunk, nem hisszük el. 
Nekünk ez az egy lehetőségünk van, hogy ezt így szabályozzuk. Az, hogy Önök tömeget 
foglalkoztatnak, természetesen nagyon örülünk neki, bár sajnos egyre kevesebb a szigligeti, 
azt is tudjuk, hogy miért. Nagyon örülünk az iparűzési adónak, de Szigliget nem erről szólt 
eddig sem, meg talán ezután sem erről szól, egy üdülőfaluvá alakult ki, egy békés nyugodt 
üdülőfaluvá, aminek a békéje fel lett rúgva. És valóban az van, amit jegyző asszony mond, 
hogy nem a közvetlen környezettel van gond, én jóval távolabb vagyok, de nekem is komoly 
problémát okoz péntek, szombat, vasárnap éjszaka, amikor a településről vonulnak el az 
emberek. Nekünk ez az egy lehetőségünk van, miután már a szép szónak nem hiszünk, a 
hitegetésnek nem hiszünk, hogy drasztikusan ebbe bele kell, hogy nyúljunk. Nyilván nem 
ellehetetleníteni akarunk senkit sem, de vissza kell szerezni Szigligetnek azt a meghittségét, 
ami régen is Szigligetről szólt.  
 
Tóth Andrásné: A világ azért változik, sok minden változik, fel vannak gyorsulva a dolgok, 
változnak a szórakozási szokások. 
 
Balassa Sándor képviselő: Változzon Badacsonyban, meg változzon Siófokon. Szigligeten 
ez más. Szigligetre egy országos átlagot ráhúzni azt gondolom vétség, és nem szabad. Nem 
építettünk szállodát, maradjon egy meghitt, békés hely.  
 
Tóth Andrásné: Nem szeretnék vitatkozni, ez az Önök hatásköre. Minekünk annyi kérésünk 
volt, hogy a zenei rendezvények korlátozását maximálisan el tudjuk fogadni, vagy elfogadjuk, 
nem akarok jegyző asszonnyal sem vitatkozni, de az előző testületi ülésen itt ültünk 
mindnyájan, az volt, hogy zenei rendezvényekről beszéltünk, és azt mondta polgármester úr, 
hogy nyitva tartás idő módosítás… Máshol is vannak problémák, máshol is gondolkodnak, 
hogy hogyan lehet megoldani, máshol is korlátozásokat vezetnek be. Mindent értünk, de azt is 
meg kell érteni, hogy azok a tulajdonosok, akik valamikor ide beinvesztáltak, és legyen az egy 
üzlet, vagy öt üzlet, vagy akárhány üzlet, azok minden bizonnyal szeretnék, ha ezek az 
üzletek rentábilisan működnének. És ehhez bizonyos feltételeket biztosítani kell. Nem nagyon 
értem ezt az egész drasztikus dolgot, de természetesen tudom, hogy ez a nyugalom helye.  
 
Hajduk Viktor: Én Szigligeten nőttem fel, minden nyáron itt voltam kiskorom óta, ez 
valóban egy sokkal nyugodtabb hely volt, de szerintem azért A és B. Tehát külön kellene 
választani a zenés rendezvényt. Ha szombatra a zenés rendezvényt beszorítják, akkor valahol 
külön kellene választani ezt a nyitva tartást.  
 
Balassa Balázs polgármester: Változatlanul azt mondom, hogy nektek a nyitva tartásotok az 
engedély szerint 11 óra. Te, de még az elődeid se adtak be soha egyetlen egy olyan kérelmet 
sem, hogy itt lesz nekem holnap két vendégem, aki meg akar inni egy pohár bort, ezért fél 
órával meghosszabbítom. És senki nem ment oda, és jelezte ezt a problémát.  
 
Hajduk Viktor: Attól félek, hogy valóban egy kicsit sarkos. 
 
Balassa Sándor képviselő: Egy dolgot nem éreztetek ki abból, amit polgármester úr 
elmondott, és valószínű, hogy ez vezetett bennünket félre a megelőző testületi ülésen is. Szép 
szavaknak nem hiszünk, nincs más lehetőségünk.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ahogy Polgár Tibor fogalmazott, ez egy közel 10 éves 
folyamatnak az eredménye. Amikor már csak azért sem tartom be azokat a játékszabályokat, 
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amit megbeszéltünk az önkormányzattal. Már csak azért is megtartom a heti 3 discot. Már 
csak azért is hétfőn bejönnek a környező lakók, és ütik az asztalomat, hogy mi az, hogy nem 
tudunk rendet csinálni. Azt mondja az önkormányzat, hogy csak egyféleképpen tudunk rendet 
csinálni, ha kemények leszünk. Most jegyző asszonytól megkérdeztem, hogy mi a módja 
annak, hogy az önkormányzat rendeletet módosítson, a képviselő-testület rendeletet készít és 
elfogadja, és attól kezdve az új rendelet él. Nekem lenne egy javaslatom a képviselő-testület 
felé. Ezt a rendeletet a képviselő-testület elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben 
azt tapasztalom, hogy a másik fél nem partner, akkor egy rendelet-módosítással tényleg be 
tudunk keményíteni. Én azt kérem a képviselő-testülettől, hogy azzal a kiegészítéssel 
fogadjuk el, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a mindenkori polgármestert, hogy külön 
kérvény alapján kivételt tehet X nappal hivatalosan történő bejelentés alapján.  
 
Balassa Sándor képviselő: Jellemzően csak a strand-discoval van gond. Lehet-e zónásítani a 
települést mondjuk a rendezési terv szerinti zónákra, hogy ebben a zónában ekkor, abban a 
zónában akkor? 
 
Lutár Mária jegyző: Azt is lehet.  
 
Balassa Balázs polgármester: Kérdezem még egyszer, az előző módosító javaslatom, ami 
tulajdonképpen a kultúrált vendégfogadás 11 óra után történő hosszabbítására lehetőséget 
biztosít, ehhez mit szól a képviselő-testület? 
 
Balassa Sándor képviselő: Akkor én szeretném azt is, hogyha a rendeletben olyan 
szerepelne, hogy mi van akkor, ha mégis megszegik. 
 
Balassa Balázs polgármester: Erre mondtam azt, hogy megkérdeztem, hogy most hozunk 
egy rendeletet, jövő héten életbe lép, és akkor két hét múlva meg olyan hozzáállást 
tapasztalunk a vendéglátók részéről, amire azt mondja a képviselő-testület, hogy úgy látszik, 
ez nem működik, és akkor hozunk egy új rendeletet.    
  
Szabó Tibor alpolgármester: Én megmondom őszintén, nagyon örülök annak, hogy azért 
most már elhangzanak belátó vélemények, hogy igen, a disco végett van ez a problémánk. 
Hogy mi mit akarunk? Elkerülni azt a fajta vitás helyzetet, ami tavaly volt. Próbálkoztunk mi 
ezzel a disco szám csökkentéssel. Bezártuk a vizes blokkot, odakerült 6 mobil WC. Ilyenkor 
mi mit tudunk tenni? Próbálunk alkotni egy olyan rendeletet, amivel úgy érezzük, hogy meg 
tudjuk az ilyen fajta gondolkodásmódot és cselekedetet is gátolni. Én örülök annak, hogy 
polgármester úr próbált valamiféle engedményt tenni. Ez csak arról szólna, hogyha valaki 
durván felrúgja ezt a megállapodást, akkor legyen valami a kezünkben. Én azt mondom, hogy 
ez a rendelet elfogadható azzal a kiegészítéssel, amit már polgármester úr javasolt.  
 
Balassa Balázs polgármester: Közben itt van nálam a strandi discora vonatkozó kérelem. 
Június 21-e az első, szombat, és augusztus 30-a az utolsó, ugyancsak szombat. Ez alól 
egyetlen egy kivétel van, augusztus 19-e kedd, ami ugyancsak megfelel a rendeletben 
foglaltaknak. Tehát maga ez a kérelem összhangban van a rendelet-tervezetben foglaltakkal. 
Én azt kérem a képviselő-testülettől, hogy a rendeletben a 2. § annyival egészüljön ki, amit itt 
jegyző asszonnyal írtunk. 
 
Lutár Mária jegyző: A kérelemre a polgármester engedélyezheti az üzlet meghosszabbított 
nyitva tartását vasárnaptól péntekig a rendelethez csatolt melléklet szerinti „Kérelem” 
nyomtatvány benyújtásával, amit 5 nappal előbb kell benyújtani, mint a tervezett rendezvény.  
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Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 
rendelet tervezet 3. §-át egészítse ki a következőkkel a képviselő-testület: 
(3) A polgármester, kérelemre az (1) bekezdésben meghatározott nyitva tartási rendtől 
eltérően az üzlet nyitva tartását esetenként 03.00 óráig engedélyezheti. 
(4) A kérelmet a hosszabbított nyitva tartás tervezett napját megelőző legalább 5 nappal kell 
benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon.  
(5) A polgármester a kérelemről 3 munkanapon belül dönt. 
(6) A (4) bekezdésben meghatározott 1. mellékletben szereplő adat, nyilatkozat hiányában a 
polgármester a kérelmet elutasítja. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
66/2014. (V. 29.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
     

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az üzletek 
éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet tervezet 3. §-át (3) 
– (6) bekezdéssel egészíti ki az alábbiak szerint:  
(3) A polgármester, kérelemre az (1) bekezdésben meghatározott 
nyitva tartási rendtől eltérően az üzlet nyitva tartását esetenként 
03.00 óráig engedélyezheti. 
(4) A kérelmet a hosszabbított nyitva tartás tervezett napját 
megelőző legalább 5 nappal kell benyújtani a rendelet 1. 
melléklete szerinti nyomtatványon.  
(5) A polgármester a kérelemről 3 munkanapon belül dönt. 
(6) A (4) bekezdésben meghatározott 1. mellékletben szereplő 
adat, nyilatkozat hiányában a polgármester a kérelmet elutasítja. 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Képviselő-társaim ezzel a kiegészítéssel a rendeletet el 
tudjátok-e fogadni? Aki el tudja fogadni a módosított rendelet-tervezetet, az kérem, most 
szavazzon. Köszönöm, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
5/2014. (VI. 2.)  

r e d e l e t e t 
 
az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről 
 

 
Balassa Balázs polgármester: Kérek mindenkit, hogy ezt ne úgy vegyék, hogy a képviselő-
testület a vendéglátó egységek ellen kíván bármilyen döntést is hozni. Ez csak azért született, 
hogy valamilyen fokon védeni tudjuk azoknak az érdekeit, akik pihenés céljából jönnek a 
településre. Köszönjük. 
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4. Szigligeti önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést képviselő társaim írásban megkapták. Ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés, amennyiben nincs, kérem, most szavazzon, aki el tudja fogadni. 
Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
67/2014. (V. 29.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
     

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
határozat mellékletét képező – 2014. évi belső ellenőrzési tervet 
elfogadja. 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozatnak a belső 
ellenőrzést végző Biztonságot Adó Kft. részére történő 
megküldésére. 

Felelős: Lutár Mária jegyző 
Határidő: 2014. június 15. 

 
5. Vegyes ügyek 
 
Némethné Jobbágy Anna bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Bizonyára emlékeztek, hogy Némethné Jobbágy Anna beadott 
egy kérelmet, hogy a régi pénztárban hadd áruljon csuhé árut. Akkor abban az évben már nem 
vette igénybe a helyiséget. Most megint megkaptuk a kérelmet, ez már azért nem időszerű, 
mert akiknek ugyancsak itt van a kérelme, Tamás Károly nekik szoktunk biztosítani egy 
helyiséget a galériában, ahova bepakolják az árujukat. A galériában most nem tudjuk a helyet 
biztosítani ezért a régi pénztárt ajánlottam fel nekik, hogy amíg nem bontjuk el, a pénztárba 
pakolhatnak be. Azt javaslom, hogy erről tájékoztassuk a hölgyet. Én jelenleg nem tudok más 
helyet neki, azt tudnám mondani, hogy amennyiben a feltételeit megteremti, árulhat, de 
épületet nem tudunk neki biztosítani. Amennyiben egyetértetek azzal, hogy ha ő megteremti a 
lehetőségét, és a vár érdekeit nem sérti, akkor tudunk neki helyet biztosítani, és ennek 
ismeretében akkor esetleg tárgyaljuk a bérleti díjat is. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag a képviselő-testület elfogadta.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
68/2014. (V. 29.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, tájékoztassa Némethné Jobbágy Annát, hogy a 
régi vár pénztár helyiséget már bérbe adta, más helyiséget nem 
tud részére üzlethelyiség céljára ajánlani.  
 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Tamás Károly bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Többször hosszabbítottuk a szerződését, az idei évben is 
szerintem hosszabbítsunk. Három évre kéri. Legutoljára 214.600 forint volt a bérleti díja. 
Infláció követő emeléssel javasolom, hogy 3 évvel hosszabbítsa meg a szerződést a képviselő-
testület. Aki egyetért ezzel, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangú döntés született.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
69/2014. (V. 29.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigliget, Kisfaludy u. 26. sz. ingatlanon 3 m2 nagyságú területet 
bemutató és árusító hely céljára 2014. június 1-től 2017. 
december 31-ig bérbe ad Tamás Károly vállalkozó részére. A 
bérleti díjat214.600 Ft/év összegben állapítja meg. 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 
 
Határidő: 2014. június 5. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balatonvilágos Község Önkormányzata BAHART részvények vételre történő felajánlása 
 
Balassa Balázs polgármester: Balatonvilágos Község Önkormányzata szeretné értékesíteni 
részvényeit. 921 darab, egyenként 20 ezer forint értékű, tehát 18.420.000 forintért. 
Valószínűnek tartom, hogy Siófok önkormányzata vevő lesz. Aki egyetért azzal, hogy nem 
vásároljuk meg, kérem, most szavazzon. Egyhangúlag elfogadtuk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
70/2014. (V. 29.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Balatonvilágos Község Önkormányzata által vételre felajánlott 
BAHART részvényeket nem kívánja megvásárolni. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balatonvilágos Község Önkormányzatát tájékoztassa. 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Varga Sándor Balázs mezőgazdasági terület bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Varga Sándor Balázs önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 
területeket szeretne bérbe venni. A területek a Szeszfőzde és az Eger-patak közötti részen 
találhatóak, szám szerint 32, amin most jelenleg vadon élő akácfa, nád, sás található. Szeretné 
ezt a területet hasznosítani. Kerítéssel körbe kívánja venni. Kívánjuk-e bérbe adni? Nekem az 
a javaslatom, hogy a mezőgazdasági területeket vonatkozó bérleti díjért 5 évre adjuk bérbe. 
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
71/2014. (V. 29.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget 0123/2-5; 8; 
10; 12; 13; 15; 16; 25; 27; 31; 33-42; 48; 50; 52; 56; 60; 62; 64; 
68; 71 hrsz-u mezőgazdasági ingatlanokat a mezőgazdasági 
ingatlanokra vonatkozó bérleti díjért 2014. június 1-től 2019. 
december 31-ig bérbe adja.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Viziközmű vagyon átadására javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: Víziközmű vagyon átadására javaslat. Az állam felajánlotta 
Szigliget Község Önkormányzatának és az összes érintett önkormányzatnak, hogy ingyen és 
bérmentve szívesen átveszi a csatorna vagyont. Legalább is azt a csatorna művet, amit 
pályázati forrásból valósítottunk meg, és ami önkormányzati tulajdonban van. Nekem az 
lenne a javaslatom, hogy legalább azt kérjük, hogy az önrészt fizesse meg. Tehát azt mondjuk, 
hogy nem kérünk többet, csak azt, amit az önkormányzat a pályázathoz biztosított. Nem mi 
üzemeltetjük, a DRV üzemelteti. Én futnék ezzel egy kört. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag a képviselő-testület megszavazta.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
72/2014. (V. 29.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes 
szándéknyilatkozatát adja ahhoz, hogy az önkormányzat 
törzsvagyona részét képező, állami tulajdonú víziközművekhez 
kapcsolódó víziközműveket – amennyiben a hatályos jogszabály 
lehetővé teszi, illetve ez a Magyar Állam nevében eljáró Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba vételi szándékával 
megegyezik –állami tulajdonba adja. 
Az önkormányzat a viziközmű vagyonnal kapcsolatos 
ráfordításai megtérülése céljából további egyeztetések 
lefolytatását tartja szükségesnek a vagyonkezelővel.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-
testület döntésének megfelelő tartalmú nyilatkozat aláírására és 
a DRV Zrt. részére történő megküldésére.  
 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényvásárlás 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, javasolom, hogy 
a határozati javaslatot fogadjuk el. Ezáltal a szigligeti önkormányzat is tulajdonossá válik a 
DRV-ben. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
73/2014. (V. 29.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy megvásárolja a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által 
kibocsátott, 1 db 10.000 Ft névértékű törzsrészvényt a 
névértékének megfelelő, 10.000 Ft vételáron. 
A részvényvásárlás költségvetési fedezetét az általános tartalék 
terhére biztosítja. Felhatalmazza Balassa Balázs polgármestert a 
jelen határozat mellékletét képező részvény-átruházási szerződés 
aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Szigliget 090/6 hrsz-u ingatlanon fennálló kezelői jog törléséhez hozzájárulás 
 
Balassa Balázs polgármester: Pár hónappal ezelőtt döntöttünk hasonló ügyben. Még mindig 
vannak a Szigligeti községi Közös Tanács kezelésében és az állam tulajdonában ingatlanok. 
Ezeket rendezni kell, az önkormányzattól kérték nyilatkozzon, hogy kíván-e élni a kezelőjogi 
jogosultsággal, mint jogutód. Aki egyetért azzal, hogy a volt Községi Közös Tanács 
jogutódjaként az önkormányzatot megillető kezelői jog törléséhez hozzájáruljunk kérem, most 
szavazzon. Egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
74/2014. (V. 29.) Kt számú 

h a t á r o z a t o t 
 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
kezelői jog jogosultja feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja, hogy a Szigliget 090/6 hrsz-u a Magyar 
Állam tulajdonában álló ingatlan 90/320 tulajdoni hányadán 
fennálló kezelői jog törlésre kerüljön.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kezelői jog törlésére vonatkozó nyilatkozatot írja alá. 
 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 18.40 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 


