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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. szeptember 18-án 
18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház 
 
Jelen vannak: 
 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 

Baráth Sándor képvisel 
Balassa Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
 Székely László MOB főtanácsadó 
 Tóth Mária KLIK Tapolca tankerület vezető 
 Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató 
 Szalainé Bárány Éva SZM vezető 
 Mile Pál tanár 
 Szalay István műszaki ügyintéző 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, Székely Lászlót a 
Magyar Oloimpiai Bizottság főtanácsadóját, Tóth Máriát a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Tapolcai Tankerületének vezetőjét, Balassáné Molnár Editet az általános iskola 
igazgatóját, Szalainé Bárány Évát a szülői munkaközösség vezetőjét, Mile Pált az általános 
iskola testnevelő tanárát, jegyzőnőt, és Szalay István műszaki ügyintézőt. Megállapítom, hogy 
a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó szerinti napirendi 
pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Tájékoztató az iskola jövőjére vonatkozó elképzelésekről 
2. Helyi adó rendeletek felülvizsgálata 
3. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  
4. Tájékoztató a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról 
5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. 

évi pályázati fordulójához 
6. Vegyes ügyek 
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1. Tájékoztató az iskola jövőjére vonatkozó elképzelésekről 
 
Balassa Balázs polgármester: Annak érdekében, hogy az általános iskolai oktatás, illetve az 
általános iskola a jövőben is megmaradhasson a településen már több alkalommal foglalkozott 
a testület, fórumot szervezett a szülőknek, támogatóknak. Sajnos ezek a tervek nem valósultak 
meg. Az általános iskola testnevelő tanára Mile Pál, a gyermeklétszám emelése érdekében 
javaslattal élt a képviselő-testület felé. Kérem Mile Pált, hogy javaslatát ismertesse a 
megjelentekkel. 
 
Mile Pál tanár: Mindenki előtt ismert, hogy az általános iskola gyermeklétszáma minimálisra 
csökkent, ami már az iskola jövőbeni létét veszélyezteti. Az iskola vonzóbbá tétele, a 
gyermeklétszám növelése érdekében javasolja, hogy az általános iskola kiemelten 
foglalkozzon a sporttal, mivel ehhez a feltételek meg vannak. Négy sportág oktatásához 
biztosítottak a feltételek, atlétika, asztalitenisz, labdarúgás és vitorlázás. Legközelebb 
Veszprémben illetve Keszthelyen van sportiskola, ezért úgy gondolja, hogy a 24 fős 
osztálylétszámot nem lenne probléma elérni. A 2015/2016-os tanévre elő lehetne készülni, az 
egyesületekkel szerződést lehetne kötni, a tantervet át lehetne dolgozni és maradna idő a 
marketing tevékenységre is. Az iskola nem lenne példa nélküli, hiszen az országban vannak 
kisebb, jól működő sportiskolák. 
 
Székely László MOB főtanácsadó: A sportiskolával kapcsolatban egyeztettek már a nyár 
folyamán, hiszen a MOB-nak fontos az utánpótlás nevelés. A sportiskolák 85-90 %-a KLIK 
fenntartásában van, a MOB a szerződéseket a KLIK-kel kötötte meg.  
A MOB az élsportot támogatja, a támogatáshoz eredményeket kell felmutatni. A rendszerben 
folyamatos a csere, az iskolák folyamatosan kerülnek be a támogatott körbe, a felmutatott 
eredményektől függően. 
Fontos, hogy az osztályok legyenek feltöltve, Szigligeten egy osztály van, ez itt nem lehet 
probléma. 
 
Balassa Balázs polgármester: Fix támogatotti kör van? 
 
Székely László MOB főtanácsadó: A támogatott iskolás száma 56, ez változni fog, van, aki 
bekerül van aki kikerül, a büdzsé határozza meg, 260 millió Ft a rendelkezésükre álló keret, 
ebből kell megoldani a támogatást. A fejkvóta 30 e Ft/fő/év, ezért fontos, hogy fel legyenek 
töltve az osztályok. 
Az oktatásban új kerettantervet kell a sportiskoláknak is alkalmazni. A KLIK-nek szerződést 
kell kötni a sportegyesületekkel, ahol a gyerekek edzenek. Ajánlás készült arra vonatkozóan, 
hogy milyen végzettségű pedagógust kell alkalmazni az iskolának. 
 
Balassa Balázs polgármester: Már többször próbálkoztunk sportiskola indításával, akkor 
annyiban volt más a helyzet, hogy az iskola fenntartója az önkormányzat volt, míg most a 
KLIK. 
 
Székely László MOB főtanácsadó: 16 kiemelt sportág van, amelyek jelentős támogatásban 
részesülnek, ezeket a szövetségeket érdemes felkeresni. Mivel nem támogatott körbe tartozna 
az iskola, lényeges, hogy a szövetségek támogathatják a gyerekeket. 
 
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat támogathatja, szorgalmazhatja a sportiskola 
létrehozását, de a döntést nem a képviselő-testület hozza meg. Felkéri Tóth Máriát a KLIK 
Tapolcai Tankerület vezetőjét, hogy a lehetőségekről adjon tájékoztatást. 
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Tóth Mária KLIK Tapolcai Tankerület vezetője: Tájékoztatást kapott már a javaslatról, 
azonban ő sportegyesületi oktatásról tudott, amit itt most hallott az a közoktatás típusú 
sportiskolára vonatkozik. 
A tankerületben Tapolcán működött sportiskola, ahol nem tudták feltölteni a létszámot, mert a 
szülők nyelvtagozatos, zenetagozatos iskolába íratták inkább a gyerekeket. A tapolcai 
általános iskolákban – ahol a feltételek adottak, műfüves, bitumenes pálya – ½ osztályt 
indítottak futball szakosztállyal, a Batsányi Általános Iskolában előkészületben van a 
kézilabda szakosztály, Zalahalápon vívó szakosztály működik. Tapolca vonzáskörzetéhez 
tartozó települések általános iskoláiban 120 – 200 fős gyermeklétszámok vannak, Szigligeten 
ez a létszám 100 fő alatti. Tapolcán a nyelvi tagozatos iskolában az induló osztályoknál 
többletlétszámot kellett engedélyezni. 
Az engedélyezési eljárással kapcsolatban elmondja, hogy az iskola alapdokumentumainak 
módosítására van szükség, fel kell terjeszteni engedélyezésre. A sportegyesületekkel 
megállapodást kell kötni, mert a gyerekeket versenyeztetni kell.  
A vitorlás sport vonzó lehet, az ismertetett többi sportág már lefedett a vonzáskörzetben. 
 
Balassa Balázs polgármester: A vitorlás oktatás a nyári időszakban már most is működik, 
erre valószínűleg lehet építeni. 
A tornaterem kötelező-e, kell-e? Mennyire függvénye ez egy sportiskolának? 
 
Székely László MOB főtanácsadó: A helyi viszonyokba nem szoktak beleszólni, vannak 
kisebb iskolák, amelyek tagintézményként működnek. A MOB maximum 30 főt támogat. 
Sokfajta iskola van, kiemelkedő felszereltségű, ahova az edzők bejárnak az edzéseket 
megtartani, vannak rosszabb lehetőségek között lévő iskolák, de ott is biztosítják a 
feltételeket.  
 
Balassa Balázs Polgármester: Az évek hosszú sora a testület akaratát az iskola fenntartására 
vonatkozóan nem törte meg, most úgy érzi nem ezen múlik, a testület nincs döntéshozó 
helyzetben. Kérdezi Tóth Máriát lát-e lehetőséget arra, hogy a KLIK támogatja a sportiskola 
létrehozását. 
 
Tóth Mária KLIK Tapolcai Tankerület vezetője: Szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy föl 
tudja tölteni a létszámot 25 főre. Nem látja, hogy honnan jönnek majd a gyerekek.  
 
Székely László MOB főtanácsadó: A vitorlás sport vonzerő lehet, a szövetség is keresi a 
partnereket. 
 
Balassa Balázs polgármester: A vitorlázás nem olcsó sportág. 
 
Székely László MOB főtanácsadó: Vannak sportágak, ahol nem a tehetség dönti el, hogy 
kiből lesz élsportoló. A szövetséget kellene keresni, támogatást tudnak nyújtani. 
 
Balassa Balázs polgármester: Nyáron már van oktatás. A bentlakásra a képviselő-testületnek 
már van terve, 90 fő elhelyezésére alkalmas szállást tudnak kialakítani az iskola tetőterében. 
Az iskolai gyermeklétszámmal valóban vannak problémák a KLIK-kel való jó kapcsolatnak 
köszönhető, hogy a 6. évfolyam még indult ebben az évben. 
Mi az elindulás módja? A KLIK-kel ebben együttműködés várható-e, a tapolcai körzetben ez 
megvalósítható-e? 
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Székely László MOB főtanácsadó: Az a lényeg, hogy a környékről minél több gyerek 
iratkozzon be. Azt biztosítani kell, hogy a gyerek elvégezze az általános iskolát, akkor is, ha 
pl sérülés miatt nem tud versenyszerűen sportolni, vagy nem jönnek az eredmények. 
 
Tóth Mária KLIK Tapolcai Tankerület vezetője: Utána kell néznie, hogy sportiskola 
esetében kötelező-e a párhuzamos osztály indítása normál iskolai osztállyal. 
 
Székely László MOB főtanácsadó: A normál órák a sportiskolában is megvannak, plusz 
órák vannak a sporttal kapcsolatban, aminek felvételét vállalni kell. 
 
Tóth Mária KLIK Tapolcai Tankerület igazgató: A szigligeti iskolának van egy kötelező 
felvételi kötelezettsége, nem kötelezhetők a gyerekek arra, hogy ezeket a plusz órákat 
felvegyék. Nem lehet emeltszintű oktatás úgy, hogy mellette ne legyen alapszíntű oktatás. 
 
Balassa Balázs polgármester: Ha a település úgy dönt, hogy támogatja a sportiskola 
létrehozását, akkor egy kérelemmel fordul a KLIK-hez. Mennyi idő áll rendelkezésre a 
döntéshez? 
 
Tóth Mária KLIK Tapolcai Tankerület igazgató: Hónapok kellenek a szükséges 
engedélyez beszerzésére. Intézményátszervezés szükséges, melynek engedélyezéséről az 
Emberi Erőforrás Minisztérium miniszter dönt, május 31-ig. Legalább januárban be kell 
nyújtani a kérelmet, hogy a határidőket tartani lehessen. 
 
Balassa Balázs polgármester: Egyelőre a párhuzamos osztályindításra szeretnének választ 
kapni. Döntést a testület majd a választások után fog hozni. 
Sajnálatosnak tartja, hogy ezen a tájékoztatón sem vettek részt sem a szülők, sem az iskola 
pedagógusai. 
Megköszöni a MOB illetve a tapolcai tankerület részéről megjelenteknek a részvételt és az 
eddig nyújtott segítséget. Kéri, hogy a továbbiakban is támogassák a sportiskolára vonatkozó 
elképzeléseket. 
 
 
2. Helyi adó rendeletek felülvizsgálata 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselők kézhez 
kapták. A rendelet felülvizsgálatára a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztálya által lefolytatott, Veszprém megyére kiterjedő vizsgálat megállapításai 
alapján került most sor. A megállapított hiányosságokat a rendeletben javítottuk, az egyes 
adók mértéke nem változik, ahogy a korábbiakban megállapított kedvezmények és 
mentességek sem. 
A rendelet tervezetet a jegyzőnő a kormányhivatallal egyeztette, javaslatukra a tervezet 3. §-át 
a képviselőknek az ülés előtt átadott, javított szöveggel javasolom elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi  
 
8/2014. (X. 3.) 

r e n d e l e t e t 
 
a helyi adókról 
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3. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A bevételi oldal 
teljesítése a szezonális bevételek miatt nem arányos, sajnos az időjárás miatt a strandbevétel 
elmaradt a tervezettől. A vár bevétel viszont a tervezettnél több lett, ez egy kicsit kompenzálja 
a hiányt. 
Kiadásaink a tervezettek szerint teljesültek, feladat elmaradás az I. félévben nem volt. 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést fogadja el.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
98/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 
4. Tájékoztató a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Az 
önkormányzatoktól hivatal működéséhez szükséges támogatást rendszeresen, időben 
megkapjuk, a működésnek pénzügyi akadálya nincs. Úgy gondolom, hogy az eltelt időszak 
azt bizonyítja, hogy működőképes ez a felállás, remélhetőleg a választásokat követően sem 
lesz változás.  
Javasolom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést fogadja el.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
99/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt 
tudomásul vette. 

 
 
5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2015. évi pályázati fordulójához 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A pályázaton 
hosszú évek óta részt vesz ezzel támogatva a felsőfokú képzésben résztvevő fiatalokat. 
Örvendetes, hogy a fiatalok lelkesedése nem csökken, a nehezedő feltételek ellenére továbbra 
is jelentős számban választják a középiskola után a továbbtanulást. Úgy gondolom, hogy az 
önkormányzatnak is élni kell ezzel a lehetőséggel és csatlakozni kell a támogatási 
rendszerhez. Javasolom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Képviselő-
testület fogadja el. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
100/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 
fordulójához. 
 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános 
Szerződési Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek 
és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó szabályzatnak 
megfelelően az „A” és „B” típusú pályázati kiírást 
készítse el és tegye közzé. 

 
 
 
6. Vegyes ügyek 
 
Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével kötött együttműködési 
megállapodásban foglalt határidő meghosszabbítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesülete az 
úszóstég elhelyezésére kötött együttműködési megállapodás 5.1. pontjában meghatározott  
visszafizetési határidő 90 nappal történő meghosszabbítását kérte, mivel a pályázati 
támogatást az egyesület még nem kapta meg. 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a visszafizetési határidőt az Egyesület kérelmének 
megfelelően 90 nappal hosszabbítsa meg.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
101/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata a Vizimentők 
Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével úszóstég 
elhelyezésére kötött együttműködési megállapodás 5.1. 
pontjában meghatározott  visszafizetési határidőt 90 
nappal meghosszabbítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési 
megállapodás módosítását aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
 
A település belső forgalmi rendjének felülvizsgálata 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület megbízása alapján Demény Zoltán 
tervező elkészítette a település belső forgalmi rendjének felülvizsgálatát. A felülvizsgálat 
során sor került a település átfogó forgalomtechnikai felmérésére, felülvizsgálatára, javaslat 
készült a forgalomtechnikai módosítások bevezetésére, a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
közúti jelzésrendszer kialakítására. A tervező a forgalmi rend egységes kialakítására, 
módosítására, 52 db új jelzőtábla kihelyezésére és 16 db jelzőtábla bontására tett javaslatot.  
A tervező javaslatot tett két településrész „Lakó-pihenő övezet”-ként történő kijelölésére. A 
Külsőhegyi út Réhelyi út csatlakozásától a Réhelyi út – Soponyai út által határolt, a Révész 
utcáig terjedő teljes településrészen, illetve a Kossuth – Eötvös – Patak – Liget utcák alkotta 
településrészen. Az „Lakó-pihenő övezet”-i szabályozás feltételei a közlekedésbiztonságot 
maximálisan kielégítik, sok változást a jelenlegi forgalmi rendben nem jelent, viszont sok 
tiltó- korlátozó-, elsőbbséget szabályozó tábla fölöslegessé válik. 
A tervező javaslatot tett továbbá a Kisfaludy utca „Egyirányú utca” kijelölésére az Ady – 
Petőfi utca csatlakozása felől a templomkertig. A volt Várvendéglő épület előtti útszakasz és a 
templom parkolója kétirányú marad. Biztos lesz ellenvélemény, de ezt fel kell vállalni, mert a 
nyári időszakban a Kisfaludy utcában nem lehet közlekedni. Kérem a képviselőtársaimat, – 
amennyiben a testület úgy dönt, hogy a település forgalmi rendjének módosítására tett 
javaslatot elfogadja – mindenki vállalja ennek képviseletét.  
Javasolom, hogy a Képviselő-testület Szigliget község belső forgalmi rendjére vonatkozó, 
Demény Zoltán tervező által készített javaslatot fogadja el, a jegyzőkönyvhöz csatolt 
javaslatnak megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
102/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata a Szigliget község 
belső forgalmi rendjére vonatkozó, Demény Zoltán 
tervező által készített javaslatot - a jegyzőkönyvhöz 
csatolt javaslatnak megfelelően – elfogadja. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a javaslatban foglaltak 
megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket 
(jelzőtáblák megrendelése és kihelyeztetése) tegye meg.  
 
Határidő: 2015. március 31.  
Felelős. Balassa Balázs polgármester 

 
 
Helyi utak kátyúzása 
 
Balassa Balázs polgármester: A 2014 évi költségvetésben a helyi utak javítására tervezett 
összeg terhére javasolom, hogy az óvodánál, a Révész utcában, a MEDOSZ üdülő előtti 
útszakaszon, a Rókarántói úton, a Külsőhegyi úton és az Aranykagylói úton szükséges javítási 
munkákat végeztessük el. A javítandó terület 80 m2 , a VIVA VOMITO Mélyépítő és 
Szolgáltató Kft-től kapott ajánlatot a kátyúzási munkákra 500 ezer forint összegre. Javasolom, 
hogy az útjavítási munkákat az ajánlatnak megfelelően rendeljük meg. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
103/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
óvoda előtt névtelen utcán, a Révész utcában, a 
MEDOSZ üdülő előtti útszakaszon, a Rókarántói úton, a 
Külsőhegyi úton és az Aranykagylói úton szükséges 
javítási munkákat a 2014. évi költségvetésben útjavítás 
céljára tervezett előirányzat terhére, 500 ezer forint 
összegben elvégezteti. 
A munkák elvégzésével a VIVA VOMITO Mélyépítő és 
Szolgáltató Kft-t (Veszprém, Kádártai út 27.) bízza meg. 
Megbízza a polgármestert, hogy a javítási munkákat 
rendelje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Fénymásoló vásárlása 
 
Balassa Balázs polgármester: A hivatalban lévő fénymásoló lassan működésképtelenné 
válik, egyre többször kell szerelőt hívni. Árajánlatokat kértünk egy új másológépre, a Balaton 
Elektronika 600 e forintért, EURO-Profil Rendszerház Kft.  400 e forintért tudná szállítani, 
mindkét gép azonos felszereltségű és tudású. Javasolom, hogy az olcsóbb gépet vásároljuk 
meg, a szükséges forrást az általános tartalék terhére biztosítsuk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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104/2014. (IX. 18.) Kt. számú 
h a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
fénymásoló vásárlására az általános tartalék terhére 400 e 
Ft-ot biztosít. Megbízza a polgármestert, hogy a 
fénymásolót az árajánlatnak megfelelően EURO-Profil 
Rendszerház Kft-től rendelje meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Csónak-veszteglő bérleti szerződés 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület a horgászcsónakok biztonságos 
elhelyezése céljából úgy döntött, hogy a Tapolca patakon csónakveszteglő helyet alakít ki. Az 
engedélyezési eljárást elindították, az engedélyhez szükséges a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatósággal kötött bérleti szerződés is. A bérelt terület nagysága 511 m2, a fizetendő bérleti 
díj összege 181.000 Ft/év. A bérleti szerződést 15 éves időtartamra szól. Kérem, hogy a 
képviselő-testület hatalmazzon fel arra, hogy a vízügyi igazgatósággal a bérleti szerződést 
megkössem a szerződéstervezetnek megfelelően. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
105/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
csónak-veszteglő kialakítása céljából - a jegyzőkönyvhöz 
csatolt szerződéstervezetnek megfelelően - bérleti 
szerződést köt a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatósággal (Székesfehérvár, Balatoni u. 6.). 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Farkas villa gázellátása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Farkas villa bérlője írásban jelezte, hogy a ház 
komfortfokozatának emelése, a szezon hosszabbítása érdekében a fűtés teljeskörű felújítását 
el szeretné végezni. A munkákat szeptemberben kezdenék el, a szükséges engedélyeket 
megszerezték. A felújítási munkák minden tételét szálákkal dokumentálják.  
Az nem ismeretlen a képviselők előtt, hogy a ház központi fűtése jelenleg cserépkályháról 
működik, mellyel a nagy légterű szobák egyéb helyiségek nem kifűthetők. A bérlő gázfűtés 
kialakítását tervezi, a gázcsonk a területen van. 
Javasolom, hogy a Képviselő-testület a fűtéskorszerűsítési munkákat engedélyezze. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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106/2014. (IX. 18.) Kt. számú 
h a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Farkas villa fűtéskorszerűsítési munkáinak elvégzését, 
mint az épület tulajdonosa engedélyezi. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről a bérlőt tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Csombó Lajosné óvónő továbbképzési támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Ismerteti Csombó Lajosné kérelmét. (Kérelem a jegyzőkönyv 
melléklete). 
 
Balassa Sándor képviselő: Ez nem olyan jellegű továbbképzés ami a munkájához most kell. 
A vezetőképzés költségeit vállalja saját maga, hisz nem biztos, hogy a településen tudja majd 
kamatoztatni. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Véleménye szerint támogatható a kérelem, gondolni kell arra 
is, hogy a jelenlegi vezető óvónő néhány év múlva esetleg nyugdíjba megy. 
 
Káli Magdolna képviselő: Támogathatónak találja a kérelmet. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület Csombó Lajosné 
továbbképzési támogatási kérelmét támogassa. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az 
alábbi 
 
107/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Csombó Lajosné továbbképzési támogatási kérelmére 
vonatkozó támogató javaslatot nem fogadta el. 

 
 
Péntek Miklós kézműves műhely bérleti jogviszony meghosszabbítására vonatkozó 
kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Ismerteti Péntek Miklós kérelmét. (Kérelem a jegyzőkönyv 
melléklete). 
Felhívja képviselőtársai figyelmét arra, hogy az üvegcsiszoló által bérelt műhelyt csak 
csökkentett bérleti díjért tudta kiadni a képviselő-testület. Sajnos nagyon kicsi a kereslet az 
ilyen bérlemények iránt, függetlenül attól, hogy nagy a vár látogatottsága. A kézműves 
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műhely bérleti díja jelenleg 215.600 Ft/év. A kérelem ismeretében javaslatot kér a 
képviselőktől a bérleti díj összegére. 
 
Balassa Sándor képviselő: Véleményem szerint az eddigi bérleti díj kevés, nincsen arányban 
az általunk biztosított szolgáltatással. Javaslom, hogy 500.000 Ft-ba állapítsuk meg a bérleti 
díjat. 
 
Baráth Sándor képviselő: Én is támogatom a képviselőtársam javaslatát, sőt a strandi 
bérleményeket is nagymértéken megemelném. 
 
Balassa Balázs polgármester: Komolytalannak tartom a javaslatokat, mert a plusz 6 m2-es 
igény nem indokol ily mértékű bérleti díjemelést. 
 
Javasolom, hogy a képviselő-testület Péntek Miklós kézműves műhely bérleti jogviszony 
meghosszabbítására vonatkozó kérelmét vegye le a napirendről. 
 
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Balassa Sándor képviselő távozott az ülésteremből. A képviselők száma 4 főre csökkent. 
 
 
Nyilatkozat a Szigliget 566 hrsz-u ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról 
 
Balassa Balázs polgármester: (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Üdülő ingatlanról 
van szó, a képviselő-testületnek nem célja üdülőt vásárolni, javasolja, hogy a képviselő-
testület elővásárlási jogával ne éljen, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
108/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdésében biztosított 
elővásárlási jogával nem él a Szigliget 566 hrsz-u 
ingatlan adásvételével kapcsolatban. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről az adásvételi szerződést készítő közjegyzőt 
tájékoztassa. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Nyilatkozat a Szigliget 21 és 22  hrsz-u ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról 
 
Balassa Balázs polgármester: (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Az ingatlan az Ady 
utcában található, műemlék környezetben, az önkormányzat céljaira nem használható. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület elővásárlási jogával ne éljen, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot fogadja el. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
109/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdésében biztosított 
elővásárlási jogával nem él a Szigliget 21 és 22 hrsz-u 
ingatlan adásvételével kapcsolatban. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről az adásvételi szerződést készítő ügyvédi 
irodát tájékoztassa. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
A Szigligeti Általános Iskolában iskolatitkár foglalkoztatásához támogatás 
 
Balassa Balázs polgármester: Ismereti a kérelmet. (Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 
Kéri a képviselők javaslatát a támogatásra vonatkozóan. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Úgy gondolom, hogy a 4 órában foglalkoztatott iskolatitkár is 
el tudja látni a feladatokat. A pedagógusok is be tudnak segíteni szükség esetén a munkába. 
 
Baráth Sándor képviselő: Nem hiszem, hogy szükséges egy ilyen kis iskolában az 
iskolatitkár 8 órás foglalkoztatása. 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselői vélemények alapján javasolom, hogy a 
képviselő-testület az iskolatitkár 8 órás foglalkoztatására vonatkozó kérelmet ne támogassa.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
 
110/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskola igazgatójának, az iskolatitkár 
8 órás foglalkoztatásához történő hozzájárulásra 
vonatkozó kérelmét nem támogatja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről a Szigligeti Általános Iskola igazgatóját 
tájékoztassa. 
Határidő: 2014. szeptember 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Szigliget 0150/42 hrsz-u ingatlan belterületbe vonására javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja 
el. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
111/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigliget 0150/42 hrsz-u ingatlant négy éven belül a 
településszerkezeti tervben meghatározott célra – ÜH1 – 
hétvégi házas üdülőterület – tervezi felhasználni. Az 
ingatlant a hatályos szabályozási terv szerint belterületbe 
vonja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe vonási 
eljárást indítsa el és az eljárás során az Önkormányzat 
képviseletében járjon el. 

3. A belterületbe vonási eljárással kapcsolatban felmerülő 
költségeket az ingatlantulajdonos viseli. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a 
polgármestert, hogy a költségek viselésére vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal írásos megállapodást kössön, 
nyilatkozatot tegyen.  

5. A Képviselő-testület tájékoztatja az ingatlantulajdonost, 
hogy az építési telek kialakítása (az ingatlan előtti közút- 
és csatlakozása, a szükséges közművesítések, esetleges 
közműáthelyezések és az ezekhez kapcsolódó költségek 
viselése) az ingatlannal rendelkezni jogosultak 
kötelezettsége, annak kialakításával a későbbiekben 
elvégzendő feladatok és terhek tekintetében az 
Önkormányzat semmiféle kötelezettséget nem vállal. 

Határidő: a 2. pontra 2014. október 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Építéshatóság tájékoztatás iránti kérelme HÉSZ értelmezése tárgyában 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja 
el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
112/2014. (IX. 18.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
tájképvédelmi területre vonatkozó rendelkezését azon 
ingatlanok esetében, ahol a telken belüli védőterület a 
meglévő épületeket részben vagy teljes egészében érinti, 
az alábbiak szerint határoz: 
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A képviselő-testület véleménye szerint a felújítás, 
bővítés, helyreállítás, átalakítás fogalmai egyértelműek a 
vonatkozó jogszabályok alapján. Ezzel kapcsolatban a 
képviselő-testület nem kíván állást foglalni. 
 
A védőtávolsággal érintett ingatlanokra vonatkozó 
szabályok megalkotása során a következő elveket tartotta 
szem előtt:  
Belterületen a tájképvédelmi területek telken belüli 
védőterületén belül új épület nem építhető, a meglévő 
épület bővítés nélkül átalakítható, felújítható. 
Megbízza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntéséről a építési hatóságot tájékoztassa. 
Határidő: 2014. október 10. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Szigliget 44/2 hrsz-u közút határa kitűzésének megrendelése 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja 
el. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
114/2014. (IX. 18.) 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 42 hrsz-u közút Szigliget 44/2 helyrajzi számú 
ingatlannal határos szakasza térképi állapot szerinti 
helyzetének megállapítása céljából földmérő általi 
kitűzését tartja szükségesnek. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitűzést követően 
– amennyiben szükséges – a térképi állapot helyreállítása 
céljából szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Több napirendi pont nem lévén a polgármester testületi ülést 20.00 órakor lezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
 polgármester                  jegyző 

 


