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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. augusztus 22-én 
11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Települési főépítészi feladatok ellátására megbízás 
2. Csereerdő terület kijelölése 
 
1. Települési főépítészi feladatok ellátására megbízás 
 
Balassa Balázs polgármester: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
szerint az önkormányzatok építésügyi feladataikat, melybe beletartoznak a településrendezési 
feladatok is, önkormányzati főépítész közreműködésével látják el. A feladat ellátásához 
szükséges képzettségű építészt főállásban az önkormányzat nem tud foglalkoztatni, ezért a 
rendezési terv módosítására vonatkozó eljárás idejére megbízási szerződéssel kell alkalmazni 
főépítészt. A megbízást ifj. Lőrincz Ferenc bruttó 50.000 Ft-ért elvállalja, javasolom, hogy a 
megbízási szerződést vele kössük meg. 
Aki egyetért azzal, hogy ifj. Lőrincz Ferencet megbízzuk, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 
3 igen szavazattal egyhangú döntés született.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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95/2014. (VIII.22.) Kt. számú 
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
településrendezési eszközeinek módosítására 76/2014. (VI. 20.) 
Kt. számú határozatával indított eljárás idejére a települési 
főépítészi feladatok ellátásával ifj. Lőrinc Ferenc építészt bízza 
meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – a 
jegyzőkönyvhöz csatolt - települési főépítészi megbízási 
szerződés megkötésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
2. Csereerdő terület kijelölése 
 
Balassa Balázs polgármester: Mint arról már tájékoztattam a képviselő-testületet a vár 
parkolónál egy eljárás van folyamatban a parkoló megszűntetésére vonatkozóan. Ennek 
kapcsán kellett a rendezési terv módosítását kezdeményeznünk, hogy összhangban legyen a 
most használt terület és a rendezési terv. Fennáll annak a lehetősége, hogy az erdőfelügyelet 
az eljárás során előírja nekünk, hogy csereerdő területet kell biztosítani. Ezért ki kell 
jelölnünk egy területet, amit alternatívaként megjelölünk. Ez a 0133/13 hrsz-u önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan, mely a Csonka-toronynál található, (Térképen megmutatja a 
képviselőknek) ez a terület lenne kijelölve, amennyiben ezt az erdőfelügyelet előírja. Aki ezzel 
egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 3 igen szavazattal egyhangú a döntés. 
  
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
96/2014. (VIII.22.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzat tulajdonát képező Szigliget 0133/13 
hrsz-u szántó művelési ágú ingatlant a településrendezési 
eszközökben csereerdő területként jelöli ki, a településrendezési 
eszközök módosítására 76/2014. (VI. 20.) Kt. számú határozattal 
indított eljárás során. 

 
Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést lezárom. 
 

Kmf. 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 


