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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. június 20-án 18.30 
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 Balassa Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 Szalay István műszaki ügyintéző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt és a 
műszaki ügyintéző kollégát. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 
Javasolom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Szigliget Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályai 

2. Szigliget Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítására 
javaslat 

3. Vegyes ügyek 
 
 
 
1. Szigliget Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályai 
 
Balassa Balázs polgármester: Megkapta mindenki ezzel kapcsolatban az anyagot. Jegyző 
asszonyt kérem, pár mondatot mondjon róla. 
 
Lutár Mária jegyző: A rendezési terv egyeztetése során a nyilvánosságot kell biztosítani. Be 
kell vonni a gazdálkodó szervezeteket, társadalmi szervezeteket, magánszemélyeket, és ennek 
a szabályait tartalmazza ez a szabályzat. 
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Balassa Sándor képviselő: Nem kell rögzítenünk, hogy kik ezek? 
 
Lutár Mária jegyző: Rögzíthetjük is, de így gyakorlatilag mindenki jelentkezhet.  
 
Balassa Balázs polgármester: Az a helyzet, hogy szerintem a törvény nem teszi lehetővé, 
hogy például civilszervezeteket kitiltsunk ez alól. Bárki lehet ennek részese, én úgy tudom 
legalábbis, illetve kérheti, hogy az eljárásban részt vehessen.  
 
Lutár Mária jegyző: Le lehet szabályozni, meg lehet határozni, hogy mely gazdálkodó 
szerveket, civilszervezeteket vonja be a képviselő-testület. 
  
Balassa Balázs polgármester: Szerintem fogadjuk így el. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon. Egyhangúlag döntöttünk, köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
75/2014. (VI.20.) Kt. számú  

H a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja „Szigliget 
Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályai” szabályzatot, melyet 2014. 
június 23. napjától kell alkalmazni. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. Szigliget Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítására 
javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: Két okból szeretnénk, ha a rendezési terv módosítás elindulna. 
Az egyik, erről már beszéltünk is, döntöttünk is, a Patak utcában értékesített telek - a bolt 
mögött – beépíthetősége pár négyzetméteren múlik, ezért módosítani kell a rendezési tervet. 
A balatoni főépítész állásfoglalt abban, hogy erre mindenképpen elég egy egyszerűsített 
eljárás. Erre gyorsan kértünk is ajánlatot a rendezési terv készítőktől. Közben bejött egy 
második téma, amire nem számítottunk. A vár parkolónál feljelentett bennünket Kovács 
Károly, feljelentése megjárta zöldhatóságot, nemzeti parkot, közlekedés felügyeletet. 
Mindenki azt mondta, hogy nem talált jogsértést. Elkerült az erdőfelügyelethez is, mely 
megállapította, hogy az erdő területén engedély nélkül lett kialakítva a parkoló. Vagyis 
pontosabban a lényege az, hogy senki nem kért a parkoló kialakítására, illetve a parkolóként 
használatra vonatkozóan engedélyt. Így köteleztek bennünket, hogy 30 napon belül meg kell 
szüntetni a parkolást azon a területen, illetve vissza kell állítani az eredeti állapotot, ami végül 
is csak annyiból állna, - amit én elfogadtam - hogy amit mi raktunk le szegélykövet, meg pár 
táblát kellene kivenni és azok helyét betölteni. Lehetőség van arra, hogy fennmaradási 
engedélyt kérjünk. Ennek előkészítését elkezdtük, a felmérés során kiderült, hogy a rendezési 
terv által jelölt parkoló jóval kisebb, mint a jelenleg parkolóként használt terület. Az 
erdőfelügyelet azt mondta, hogy csak a rendezési tervvel összhangban tudja a parkolást 
engedélyezni. Vagyis a rendezési tervet módosítani kell a mostani területnek megfelelően, és 
akkor tudnak esetleg egy fennmaradási engedélyt adni. Közben voltunk a földalapnál, mint a 



 3 

tulajdonos képviselőjénél. Ők, amennyiben ezt az erdőfelügyelettel tudjuk rendezni, akkor 
ingyenes használatba tudnánk nekünk adni ezt a területet. Azt el kell még mondjam, hogy az 
erdészeti felügyelet bírságot nem szabott ki ránk. Ezért az előzővel együtt szeretnénk ezt a 
témát is bevenni a rendezési terv módosításba. Ennél fennállhat annak a veszélye, hogy az 
egyszerűsített eljárás nem megy, de meg kell próbálnunk. Viszont nem szeretnék más témát 
ebbe belevenni, mert akkor biztos, hogy egyszerűsítettbe az összes többi nem fog elmenni. 
Készítettünk egy rajzot. Az erdőfelügyeletnél így van, hogy a termelésbe nem résztvevő 
terület, az nagyobb, mint a parkolóként használt terület, tehát ezzel nincs probléma. Ezért is 
nem büntettek meg bennünket, mert fát nem vágtunk ki, olyan területet nem használunk. 
Viszont egyértelműen látszik, hogy amit használunk, ahhoz képest a rendezési terven pirossal 
jelölt parkoló terület jóval kisebb. Nekünk ezt kell összhangba hozni a mellette lévő parkoló 
terület rovására. Ha nem teszünk semmit 30 napon belül, akkor a parkolót le kell zárni. 200 
ezer forint + Áfa lenne ez az eljárás. Úgyhogy két döntést kellene hozni, az egyik az, hogy 
elindítjuk, a másik meg, hogy megbízzuk a Tájterv Műhely Kft-t, hogy ezért az összegért, a 
rendezési terv módosító munkarészeket készítsék el.  
Az első rendezési terv készítésénél a főépítész asszony rábeszélt bennünket, hogy a Soponyai 
kanyarban azt a szikla alatti területet vonjuk közparkba. A tulajdonos jelezte, hogy ez az ő 
érdekeit sérti, vagy megvásároljuk a területet, vagy valószínű bíróságra megy. Ő felajánlotta 
az önkormányzatnak 25 millió forintért a területet. Azt szeretném kérni a Tájterv Műhely Kft-
től, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy máshol, hogy ne csökkenjen a zöldterület 
nagysága, hogyan tudnánk ezt elcserélni úgymond. Tehát önkormányzati területen közparkot 
kialakítani és akkor ezt visszaminősítenénk lakóövezetnek, illetve a Balaton-törvény ezt 
lehetővé teszi-e? Tehát, hogy első lépésben tudjuk egyáltalán rá válaszolni, hogy milyen 
lehetőségeink vannak.  
Összefoglalva, elindítjuk a Patak utca és a parkoló kérdését, ezt pedig vizsgálják meg, hogy 
be szabad-e most ebbe az egyszerűsített eljárásba vonni, vagy nem. Aki ezzel egyetért és az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. 
Köszönöm, 4 igennel döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
76/2014. (VI. 20.) Kt. számú 

H a t á r o z a t o t 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
településrendezési eszközeinek módosítását határozza el annak 
érdekében, hogy a beépítetlen kertvárosias lakóingatlanokon 
(Lke), ahol az övezeti előírásokban és a HÉSZ-ben megadott 
paramétereket az ingatlan 95%-ban teljesíti, ott az ingatlan 
beépíthetővé váljon, illetve, hogy az 5 hrsz-ú ingatlanra jelölt 
parkoló területe a valós állapot szerint kerüljön feltüntetésre a 
szabályozási terven. 
2. A módosítás során Szigliget Község Önkormányzata a 
1/2009. (I. 13.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési 
koncepcióját változatlan tartalommal hatályban tartja. 
3. A településrendezési eszközök módosítása az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos rendelkezései és jelmagyarázata szerint 
történik. 
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 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan az 
egyeztetést egyszerűsített eljárással indítsa el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki azzal egyetért, hogy az előterjesztésnek megfelelően a 
Magyar Állam tulajdonában lévő Szigliget 5 hrsz-u ingatlan kezelőjét a Bakonyerdő Zrt.-t 
eseti partnerként az egyeztetési eljárásba bevonjuk a határozati javaslatnak megfelelően, 
kérem most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 77/2014. (VI. 20.) Kt. számú 
 

H a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 76/2014. (VI. 20.) Kt. számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott, az 5 hrsz-u ingatlanra és a HÉSZ-re 
vonatkozó módosítás során érintett eseti partnerek körét és úgy 
határozott, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő 5 hrsz-ú 
ingatlan kezelőjét (Bakony Erdő Zrt.) a véleményezési szakasz 
során az elkészült településrendezési eszközök véleményezésébe 
eseti partnerként bevonja. A partnerségi egyeztetés szabályait 
„Szigliget Község településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai” szabályzat 
tartalmazza. 

 
Balassa Balázs polgármester: Aki azzal egyetért, hogy bízzuk meg a rendezési tervet 
készítőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Szigliget 481 hrsz-u ingatlan Zkk 
övezeti besorolása megváltoztatható-e úgy, hogy az a tulajdonos igényeinek megfelelően 
beépíthetővé váljon. Aki ezzel egyetért, az kérem most szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 78/2014. (VI. 20.) Kt. számú 
 

H a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
a rendezési terv módosítására vonatkozó munkarészeket készítő 
tervezőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Szigliget 
481 hrsz-u ingatlan Zkk övezeti besorolása megváltoztatható-e 
úgy, hogy az a tulajdonos igényeinek megfelelően beépíthetővé 
váljon. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Balassa Balázs polgármester: Aki azzal egyetért, hogy a Tájterv Műhely Kft-t 200 ezer 
forint + áfáért megbízzuk a rendezési terv módosítás munkarészeinek elkészítésével, kérem 
most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
79/2014. (VI. 20.) Kt. számú 
 

H a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a /2014. 
(VI. 20.) Kt számú határozatával elindított rendezési terv 
módosítás munkarészeinek elkészítésével a Tájterv Műhely Kft-t 
bízza meg. A Megbízási díj összege 200.000 Ft + Áfa, melyet az 
általános tartalék terhére biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja 
alá.  
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
3. Vegyes ügyek 
 
Szerződés a közös ellátási felelősséggel érintett viziközmű-rendszerek felett képviseletről 
 
Balassa Balázs polgármester: A nemesgulácsi szennyvíztisztító telep és a hozzá kapcsolódó 
szennyvízhálózat a Magyar Állam, Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és 
Szigliget községek közös tulajdonában van. A közös viziközmű rendszerek esetében a 
tulajdonosoknak gondoskodni kell a képviselet-, majd ezt követően az üzemeltetési szerződés 
megkötéséről. A képviseleti jogot szabályozó szerződés tervezetet a DRV Zrt elkészítette, 
melyet a képviselők kézhez kaptak. A szerződés tervezet szerint az ellátásért felelősök 
képviselője a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  
A szerződés aláírásával a települési önkormányzatok, mint ellátásért felelősök megbízzák és 
meghatalmazzák a Magyar Állam, mint ellátásért felelős nevében eljáró MNV Zrt-t a 
szerződés hatálya alatt a viziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos képviselet 
ellátásával, helyettük és nevükben a szerződésben meghatározottak szerinti eljárásra. 
A viziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos képviselet ellátásával kapcsolatban a 
szerződés rögzíti a vagyonértékelés, az üzemeltetési szerződés megkötése, módosítása, a 
viziközmű-fejlesztés, a pályázatokon való részvétel, a felek költségviselése, a kapcsolattartás 
szabályait. 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a szerződés vonatkozásában kapcsolattartóként a 
mindenkori települési polgármestert jelölje meg. 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a szerződés-tervezetet jóvá tudja hagyni, 
kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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80/2014. (VI. 20.) Kt. számú 
 

H a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar 
Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt., mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet valamint 
Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és 
Szigliget községek önkormányzatai között a vegyes tulajdonú 
viziközmű-rendszerek üzemeltetésére vonatkozó, a 
jegyzőkönyvhöz csatolt „Szerződés a közös ellátási 
felelősséggel érintett viziközmű-rendszerek felett képviseletről” 
szerződés-tervezetet jóváhagyja. A szerződés vonatkozásában 
kapcsolattartónak Szigliget község mindenkori polgármesterét, 
jelenleg Balassa Balázs polgármestert jelöli meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: A Penny-ből megkerestek bennünket, engedélyezzük, hogy 
augusztus 30-ig szombatonként Penny-s hostessek kedvezményre jogosító kuponokat 
osszanak a strandon. Aki egyetért, hogy engedélyezzük, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
egyhangúlag döntött a testület. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
81/2014. (VI. 20.) Kt. számú 
 

H a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a strand területén a Penny Market áruházlánc 
2014. augusztus 30-ig kedvezményre jogosító kuponokat 
osszon. 
Megbízza polgármestert, hogy képviselő-testület döntéséről a 
kérelmezőt tájékoztassa. 
Határidő: 2014. június 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Henna-festés és kézműves ékszerek árusítását szeretné 
Berényi Angéla és Lantos Erna végezni július 1-től augusztus 31-ig. Balatongyörökön és a 
szigligeti strandon csinálnák ketten. Két négyzetméter nagyságú területre lenne szükségük. 
Napi 1000 forinttal számolva szerintem 60.000 Ft-ot kérhetünk, annál többet nem. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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82/2014. (VI. 20.) Kt. számú 
 

H a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén Berényi Angéla és Lantos Erna részére 2014. július 1-
től 2014. augusztus 31-ig henna festés céljára 2 m2 területet 
biztosít. A bérleti díj összegét 60.000 Ft összegben határozza 
meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: 2014. június 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mile Pál élettársa keresett meg, hogy az édesapja Budapesten eladta a házát, ahová ő be volt 
jelentkezve, és most nincs bejelentett lakcíme. Ideiglenesen engedné-e az önkormányzat, hogy 
addig, míg a bérleti jogviszony tart, bejelentkezhet-e ide, tartózkodási helyet létesíthet-e? A 
bérleti szerződés szerint ehhez szükséges a képviselő-testület hozzájárulása.  Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangúlag döntöttünk.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
83/2014. (VI. 20.) Kt. számú 
 

H a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Szigliget, Kisfaludy u. 27. szám alatti lakás tulajdonosa 
hozzájárul, hogy Bodnár Eszter a bérlő élettársa és Mile 
Benjamin János gyermeke a lakásban tartózkodási helyet 
létesítsen a bérleti szerződés hatálya alatt. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
Bodnár Esztert tájékoztassa. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést lezárom. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 

 

 


