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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. október 27-én 12.30 
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Dr. Karasszon Diana képviselő 
 Káli Magdolna képviselő 
 Szalainé Bárány Éva képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. Aki a meghívó szerinti 
napirendi javaslatot el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület 
egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 

1. Tapolca-patakon létesítendő csónakveszteglő hellyel, kikötővel kapcsolatos kérdések 
megvitatása 

2. Belső forgalmi rend felülvizsgálata kapcsán meghatározott feladatok elvégzésének 
meghatározása 

3. Liget utcai 20 kV-os vezeték kiváltásának elmaradása miatt kialakult helyzet 
4. Vegyes ügyek 

 
 
1. Tapolca-patakon létesítendő csónakveszteglő hellyel, kikötővel kapcsolatos kérdések 
megvitatása 
 
Balassa Balázs polgármester: Előzetesen elmondanám, hogy próbáltam amennyire lehet, 
leírni a lényegét. Szigligetnek, illetve az összes Balaton-parti településnek óriási problémája, 
hogy erősíteni próbáljuk a horgászturizmust, viszont a feltételeit nem tudjuk megteremteni. A 
partról Szigligeten csak a kikötőből illetve nyár kivételével a strandról lehet horgászni, és ez a 
helyzet nem fog változni. Magyarul a mi feladatunk, hogy a lehetőséget megteremtsük arra, 
hogy a horgászok csónakkal bejussanak a Balatonra. Most készül az Ederci-ároknál egy 
kikötő, ami úgy indult, hogy 50 férőhelyes lesz, aztán az önkormányzat felajánlotta, hogy a 
másik 50-et megcsinálja, hogy legyen 100 férőhelyes, de ettől a horgászegyesület elzárkózott. 
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Most már ha jól tudom, 20 férőhely lesz. Tehát elenyésző az igényekhez képest. Ennek 
megfelelően a testület felvette a vízüggyel a kapcsolatot, előzetesen megkötötte a szerződést 
15 évre, hogy a Tapolca-pataknál lehetőséget biztosít számunkra, hogy csónakveszteglő 
helyet alakítsunk ki. Ezért bérleti díjat fizetünk. Erre kértünk egy előzetes árkalkulációt, maga 
a bekerülési költség 50 csónakhely esetében nem kevés. Ismerve a bekerülési árat, ez 300 ezer 
forint körüli lenne egy helyre. Ezt elsősorban szeretnénk a helyieknek, illetve a 
nyaralótulajdonosoknak biztosítani, mint alternatíva. Ekkora összeget nem tudnak kifizetni. 
Vannak olyan horgászok, akiknek még a bérleti díj kifizetése is nehézséget fog okozni. Ezért 
javasoltam, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt fussunk nullára a beruházással, illetve a 
folyamatosan évente fizetendő bérleti díj is ebbe bele van számolva. Ezzel kapcsolatban mi a 
véleményetek? Tehát amennyiben úgy döntünk, hogy megvalósítsuk, akkor kérek 
árajánlatokat. Illetve a koncepciót el kell dönteni, mert már most érdeklődnek a horgászok, 
hogy mit akarunk. Szeretném időben tájékoztatni őket. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Végigolvastam itt az előterjesztést, nagyon sok pozitív 
dolog van benne, mint megvalósításra váró cél. Mint új tagnak, az a problémám, hogy nem 
ismerem a költségvetést. Telik nekünk rá, vagy nem? 
 
Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt évek gazdálkodásának köszönhetően most 
körülbelül 70-80 millió mozgatható tőkénk van.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Akkor meg kell csinálni.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ez konkrétan hogy nézne ki? 
 
Balassa Balázs polgármester: Elkészültek a tervek, ami azt jelenti, hogy a Nádüzemnél a 
Tapolca patak torkolatánál, egyik oldalon végig cölöpsor lenne leverve akácból, ami 
megvédené a partművet, az meddővel fel lenne töltve, és ahhoz lennének a csónakok kikötve. 
A cölöpözés nagyon drága dolog, de ennél még költségesebb, hogy a medret is ki kell kotorni, 
meg kell szélesíteni 4 méterre, ki kell szedni az aljnövényzetet, el kell szállítani a kikotort 
iszapot, mert az veszélyes hulladék. Tehát egyoldalú cölöpsor lenne. 
 
Káli Magdolna képviselő: Ez egy régi igény, ami már megfogalmazódott az emberekben. 
Szerintem is ez mindenképp pozitív dolog, ha ezt végre létre tudjuk hozni. Viszont a 
Nádüzemhez vezető út az magántulajdon, nem? 
 
Balassa Balázs polgármester: Ezzel kapcsolatban elindultak a tárgyalások. A bejáró 
legalizálása az első feladat. Az erdőbirtokosság és a nádgazdaság magánterületén közlíthető 
meg a tervezett csónakveszteglő. Az erdőbirtokossággal már van egy előzetes megállapodás, a 
nádgazdasággal fel kell venni még a kapcsolatot. Így egy hármas megállapodás 
körvonalazódik. Természetesen az első kapavágás csak akkor valósul meg, hogyha már az út 
biztosítva van.   
 
Káli Magdolna képviselő: Akkor ott autóparkolóknak is kell lenni? 
 
Balassa Balázs polgármester: 4 autóparkolót akarunk csak kialakítani, mivel nincs hely. 
Maga a beruházás az teljesen a vízügy, illetve az állami tulajdonban lévő területen valósulna 
meg. Egyedül a megközelítés történne magánterületen.  
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Szabó Tibor alpolgármester: Mindenképpen kell valamit csinálni, mert az tűrhetetlen 
állapot, hogy mindenhonnan ki vannak tiltva a horgászok.  
 
Balassa Balázs polgármester: Mi a véleményetek a megtérülésről? 
 
Káli Magdolna képviselő: Ha abban a formában meg lehetne csinálni, ahogy ide le van írva, 
akkor meg kell valósítani. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Fenntartási költséget is kalkuláltatok ebbe? 
 
Balassa Balázs polgármester: Minimálisat, de van benne.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: A horgász egyesület amit tervez, azzal hogy állnak? 
 
Balassa Balázs polgármester: Amikor segítő kezet nyújtottunk a horgász egyesületnek, 
minden kérelmüket megszavaztuk, és mi csak annyit kértünk, hogy akkor csináljunk egy 
nagyobbat, abban a pillanatban már nem is kellett a segítségünk. Nem közösködnek velünk, 
mert valószínű, mi „szociális” alapon működtettük volna. Most, pillanatnyilag ha jól tudom 
300-400 ezer forintba kerül egy hely ott, pluszban egy jelentős éves bérleti díj. Ha nincs más 
kérdés, akkor feltenném szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatnak megfelelően a Tapolca-patakon kialakítandó csónakveszteglő hely 
illetve kikötő megvalósítására bekérjünk három ajánlatot, illetve a beruházás befejezése után a 
bérbeadás esetén a bérleti díjakat 15 év alatti megtérülés vonatkozásában fogjuk 
megállapítani, kérem, most szavazzon. A testület egyhangúlag döntött. Köszönöm szépen.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 
124/2014. (X. 27.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
patakon tervezett csónakveszteglő helyet megépíti. Megbízza a 
polgármestert, hogy a kiviteli munkákra kérjen 3 árajánlatot.  
A Képviselő-testület a Tapolca patakon kialakítandó 
csónakveszteglőben a csónakhelyek bérleti díját a 
területhasználatért fizetett bérleti díj, a beruházás teljes költsége 
alapján, a költségek 15 év alatt történő megtérülése 
figyelembevételével állapítja meg.  
A megállapított bérleti díjból a Szigligeten életvitelszerűen élők, 
a lakcímnyilvántartásban Szigliget községben lakóhellyel 
rendelkezők 15 % kedvezményben részesülnek. A Szigliget 
községben ingatlannal rendelkezők teljes áron, mindenki más 
emelt díjon bérelheti a fennmaradó helyeket.  
 
Határidő: az árajánlatok bekérésére 2014. november 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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2. Belső forgalmi rend felülvizsgálata kapcsán meghatározott feladatok elvégzésének 
meghatározása 
 
Balassa Balázs polgármester: Van egy-két utca, ahol főleg a nyári időszakban szinte 
lehetetlen közlekedni. Ez a Kisfaludy utca, illetve a Külsőhegyi út a Rókarántótól a hegyi 
boltig. Erre vonatkozóan szakemberrel kellett anyagot előkészíteni, mert amennyiben az 
önkormányzat hoz egy határozatot, és kitesszük a táblákat, attól ez még nem válik jogszerűvé, 
és a közlekedésfelügyelet nem engedélyezi, illetve baleset esetén az önkormányzatot 
elmarasztalhatják. Ezért egy megfelelő szakemberrel, céggel csináltattuk meg. 
Meglepetésemre végigvizsgálta az egész települést. Nagyon sok olyan tábla van, ami rossz 
állapotban van, rossz helyen van, sok tábla hiányzik, ami már veszélyessé is tudja tenni a 
közlekedést. Ennek megfelelően az általuk kiírt mennyiség alapján kértünk árajánlatot. Nem 
olcsók ezek a táblák, de egyszer kell megcsinálni. Három ajánlatot kaptunk, ebből a 
legolcsóbb a Kreatív Kft. Bruttó 528 ezer forintba kerülnének a táblák és az oszlopok. A 
kihelyezést pedig mi elvégeznénk a dolgozókkal.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Akkor a Kisfaludy utca egyirányú lesz? 
 
Balassa Balázs polgármester: A Kisfaludy utca lentről felfelé egyirányú lesz. A parkolótól, 
tehát a köves út kétirányú. Nem tudjuk máshogy pillanatnyilag megoldani. Viszont még 
megpróbálok lobbizni annak érdekében, hogy a Kisfaludy utca erdei útszakasza le lehessen 
aszfaltozva, vagy legalábbis valami olyan burkolatot lehessen rárakni, hogy az ne rázzon.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A kétoldalú parkolást nem lehetne a Kisfaludy utcában 
korlátozni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Az a legnagyobb probléma Szigligeten is, mint mindenhol, 
hogy az emberek úgy alakítják ki az udvarukat, hogy még véletlenül se férjenek be kocsival. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Én még azt szeretném megkérdezni, hogy a Petőfi utcában 
nem lehetne megoldani, hogy ott ahol az antikvitás volt, a kanyar előtt esetleg egy 
fekvőrendőrt építenénk? Mert az ott egy nagyon veszélyes kanyar.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ebbe már nem fog beleférni, mert ezt már elfogadtuk. A 
következő felülvizsgálatnál foglalkozunk a kérdéssel.  
 
Káli Magdolna képviselő: A Petőfi utcában egy tükör nem segítene, ha nem engednek 
fekvőrendőrt? 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Még az is jó lenne, de ha lehetne a fekvőrendőr mindenképp 
jobb lenne ott.  
 
Balassa Balázs polgármester: Akkor amennyiben ezzel kapcsolatban nincs több kérdés, aki 
a három árajánlat közül a legkedvezőbbet el tudja fogadni, ami a Kreatív Kft-é 528.099 
Forintért, az kérem, most szavazzon. A testület egyhangúlag megszavazta, akkor 
megrendeljük.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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125/2014. (X. 27.) Kt. számú 
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község 
belső forgalmi rendjének felülvizsgálata kapcsán az 
önkormányzati tulajdonban lévő közutakra kihelyezett 
közlekedési táblák, cseréjére, pótlására a Kreatív Kft 528.100 
Ft-os árajánlatát fogadja el.  
A Képviselő-testület a közlekedési táblák vásárlásának és 
kihelyezésének költségeit az általános tartalék terhére biztosítja.  
Megbízza a polgármestert, hogy  
- a táblákat rendelje meg, és kihelyezésükről gondoskodjon. 
- a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést 
terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: a táblák megrendelésére 2014. november 5. 
     a költségvetés módosítására 2014. december 31. 

    a táblák kihelyezésére 2014. december 31 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Az új képviselők számára mondanám, hogy ez a Liget utcai 
oszlopkiváltás legalább már 8 éve benne van a költségvetésben, folyamatosan ment az egekig 
a költsége. Most legutoljára körülbelül 6 millió forint lett volna, amit a Csali Kft-vel alternatív 
megoldásaként meg tudtunk volna valósítani. Az E.On-é közel 10 millió lett volna, hogyha az 
ő kivitelezésükben valósul meg. Most annyit romlott a helyzet, ami alapján kérem a testületet, 
hogy gondolja végig a beruházás jövőjét, hogy az E.On állítólag nemcsak velünk, hanem az 
összes önkormányzati kezdeményezéssel, illetve állami kezdeményezés kapcsán elég 
keményen lép fel. Az állam a rezsicsökkentés, meg egyéb költségek miatt elég keményen az 
E.on zsebébe nyúlt, ezért ők úgy vágnak vissza az önkormányzatoknak, meg az államnak, 
ahogy tudnak.  
A lényege az, hogy nem elég, hogy a földbe lerakjuk a kábelt, hanem szeretnék, ha a végén 
még a trafót is az önkormányzat cserélné ki saját költségén. Ez már jóval 10 millió forint 
fölötti költség lenne. Van két telek, ahogy lemegyünk jobb oldalt, az egyiken rajt is van az 
oszlop, a másikon meg teljesen keresztül megy a vezeték, beépíthetetlenek, mivel 20 kV-os 
feszültség alá nem lehet építeni. Nekem az lenne a javaslatom, hogy kezdjük el a 
tárgyalásokat a tulajdonosokkal, hogy hajlandóak lennének-e arra, hogy vagy visszavásárolja 
az önkormányzat, és valami funkciót kitalálunk neki, vagy még a végén van lehetőségünk 
arra, hogy 3 telket kialakítsunk, és akkor cseretelek megoldásban gondolkodjunk. Ott az a 
gond, hogy ott kell nekünk vagy kisajátítani kiskerteket, vagy megvásárolni. Ezeknek a 
telkeknek nincsenek még a dolgai elintézve, mivel van olyan, ahol a tulajdonos Kanadában 
van, vagy nagyon sok a tulajdonos. Én úgy gondolom, hogy ezt egy év alatt le lehet papírozni, 
illetve értékesíthetővé tudjuk tenni a telkeket, vagy cseretelekként tudjuk használni őket. Nem 
tehetjük meg velük azt, hogy húzzuk az időt. Aztán hogyha egyszer meg tudunk egyezni az 
E.On-nal, akkor felszabadulhat két telek.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nekem vannak aggodalmaim. Az utcakép tönkre fog menni, én 
ettől félek. A telekkialakítás szintén komoly összegbe fog kerülni az önkormányzatnak, mert 
ugye egy közművesített utat kell kialakítani. Ennek fejében felajánljuk a két tulajdonosnak az 
általunk kialakított telket, az már úgy sokba kerül, nem? 
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Balassa Balázs polgármester: Még mindig olcsóbb lenne. Ha ott a csatornát, vizet 
továbbvisszük, illetve a gázt, ennek a költsége a két telekre vonatkoztatva a vízügyi 
engedéllyel együtt, beruházással, az útalapot megcsináljuk, ahogy most van, ez 2 millió forint 
maximum.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: És végig meg van tervezve, vagy csak a jelenlegi állapot. 
 
Balassa Balázs polgármester: A jelenlegi állapot. A csatornát kell két telken vinni, ami azt 
jelenti, hogy 18 métert kell vinni ahhoz, hogy mind a két telket rá tudjuk kötni. Tehát 18 
méter csatorna, víz, villany. Ez nem egy olyan nagy összeg. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: És nem tervezed azt, hogy akkor már végig megcsinálni a 
telekkialakítást? Tehát marad akkor zsákutca? 
 
Balassa Balázs polgármester: Nem. Ha meg tudjuk az összest venni, akkor végigvisszük. 
Akkor még lesz egy harmadik telek is. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Mert az volna jó, ha úgy ugranánk neki ennek a kialakításnak, 
hogy akkor már legyen végig. 
 
Balassa Balázs polgármester: Nem is tudod máshogy, mert a közlekedésfelügyelet nem 
fogja megengedni, hogy 10 méterrel a vége előtt abbahagyjuk. Tehát ott mindenképpen 
nekünk tovább kell vinni, és akkor nem 2, hanem 3 telek lesz. Csak most itt az ügy miatt 
foglalkozok én a 2 telekkel. És ha egyszer meg tudunk az E.On-nal egyezni, akkor még 
pluszban ott lesz az utca elején 2 telek, amit ugyanúgy tudunk értékesíteni. És akkor nullára 
kijövünk. Anno a telekárak úgy lettek kialakítva, hogy csak a közművek költségét fizettetjük.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nekem az a javaslatom, hogy ugorjunk neki annak, hogy 
végigtervezzük a dolgot. 
 
Balassa Balázs polgármester: A kérdésem a következő, mert ez fontos a tárgyalásoknál. Mi 
legyen a főirány? A visszavásárlás, vagy a telekcsere? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: A csere. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Ehhez azért tudnunk kell azt, hogy akié az a telek, annak 
milyen tervei vannak.  
 
Káli Magdolna képviselő: Én a vásárlás mellett vagyok. 
 
Balassa Balázs polgármester: Csak ugyanazért az árért vásároljuk vissza. Az lenne a 
kiindulási alap, hogy a vásárláskori áron.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Fiatalok vették meg? 
 
Balassa Balázs polgármester: Vidékiek, mindkét helyen van család. 
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Dr. Karasszon Diana képviselő: Azért kérdezem, mert aki építkezni szeretne, az feltehetőleg 
a cserébe beleegyezik. Aki meg csak befektette a pénzét, az meg lehet, hogy örül, ha 
visszakapja.  
 
Balassa Balázs polgármester: Azért kérdeztem, mert ha úgy döntünk, hogy először 
próbáljuk meg visszavásárolni, fel se ajánlom a cseretelket, mint alternatíva. Ha ez nem 
működik, akkor tárgyalunk tovább. Jó? Aki egyetért azzal, hogy felvegyük a kapcsolatot a 
tulajdonosokkal a jelenleg nem beépíthető két Liget utcai telek vonatkozásában, és felajánljuk 
nekik, hogy visszavásároljuk az értékesítési áron, kérem, most szavazzon. Köszönöm, 5 
igennel elfogadtuk.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
126/2014. (X. 27.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Liget 
utcában lévő 20 KV-os légkábel kiváltásának elmaradása miatt 
a199/33 hrsz-u és a 199/32 hrsz-u lakótelkeket a tulajdonosoktól 
az értékesítési áron visszavásárolja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonosokat a 
visszavásárlásra vonatkozó ajánlattal keresse meg. 
Határidő: 2014. november 5. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Balázs polgármester: A tárgyalások eredményéről tájékoztatlak benneteket. Ha 
vissza tudjuk vásárolni, akkor erre határozatot kell hozni majd. Ha meg nem, akkor 
meghatározzuk, hogy hogyan tovább a tárgyalásokkal. 
 
Vegyes ügyek 
 
Balassa Balázs polgármester: Az iskolatitkár ügyét a képviselő-testület már tárgyalta. A 
többség nem szavazta meg. A Balassáné Molnár Edit iskolaigazgatótól kaptunk egy újabb 
levelet, amiben jelezte, hogy szeretné, ha a képviselő-testület végiggondolná, mivel nincs 
helyettese, és még mindig mind a két iskolatitkár dolgozik, és így sem jutnak egyről a kettőre. 
Illetve továbbra is szívesen megoldanák a közétkeztetéssel járó feladatokat is, ezért kéri, hogy 
a képviselő-testület ezt tárgyalja újból. Mindenki megkapta az anyagot, várom a 
véleményeteket.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Ha csak fele annyi adminisztráció van az iskolában, mint a 
rendelőben, akkor én támogatom. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Én napi szinten bejárok az iskolába, tényleg látom, hogy 
mennyi munkájuk van. Horváth Sándorné egy hónappal ezelőtt elment hivatalosan nyugdíjba, 
de még mindig ott van az iskolában nap, mint nap. A másik, ami miatt én támogatom 
igazgatónő kérését az az, hogy megoldják a közétkeztetést is.  
 
Balassa Balázs polgármester: A testületnek, amikor döntött arról, hogy nem támogatja, a 
legnagyobb problémája az volt, hogy van egy feladat, amit nem az önkormányzatnak kellene 
ellátni. Az állam elvette tőlünk a lehetőségét annak, hogy mi az iskolát működtessük, 
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mondván, hogy ezt az állam bírja anyagilag. Ehhez képest az önkormányzat úgy döntött, hogy 
a működtetést mi vállaljuk. Úgy gondolom, hogy néha erőnkön felül teljesítünk, mert 
szállítjuk a gyerekeket minden nap, akkor is, ha versenyre kell menni. A képviselő-testület 
részéről megfogalmazódott az, hogy hol a határ, miért nekünk kell ezt finanszírozni? Ettől 
függetlenül azt mondom, ha csak így tud működni az iskola, gondolkodjunk el rajta. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ha úgy döntünk, hogy az új iskolatitkárt csak 4 órában 
fizetjük, ő akkor is ott lesz 6-8 órát. Nagyon lelkiismeretesen csinálja a munkáját, ő akkor fog 
hazamenni, ha megcsinálta a munkáját. Ezt viszont szerintem nem tehetjük meg vele.  
 
Káli Magdolna képviselő: Mennyi többletet jelent ez az önkormányzatnak? Vagy meg 
tudunk egy bizonyos időt határozni, mondjuk, hogy a tanév végéig? 
 
Balassa Balázs polgármester: Ha támogatja is a testület, csakis a tanév végéig. Szerintem a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ sem vállal hosszabb időintervallumot, már csak 
azért sem, mert az iskola a jövője évről évre egyre bizonytalanabb. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Egyszer én már ebben döntöttem, és nehéz egy döntést utólag 
megváltoztatni. Mindenki az önkormányzatoktól várja a megoldást. A kezdet kezdetén, 
amikor felmerült az iskolatitkári dolog, itt elhangzott egy olyan ismertető, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ megvizsgálta ezt a munkakört, és 4 órában tudja csak támogatni, 
mert ők úgy érzik, hogy ezt a feladatot 4 órában el lehet látni. Én nem értek hozzá, hogy 
milyen feladatok vannak az iskolában, nem is tudom. Én abból indultam ki, hogy van most 70 
gyerek, és nem tudom, mi lehet az a sok feladat? 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Mindent adminisztrálni kell. Én, mint a Szülői 
Munkaközösség elnöke kéthetente járok be az igazgatónőhöz rengeteg papírt aláírni. A 
közétkeztetés csak egy nagyon pici szelete ennek.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ha most az iskola megoldja a közétkeztetéssel kapcsolatos 
feladatokat, és az adminisztrációs feladatokat, én elhiszem ezek után, hogy szükség van arra a 
8 órára, csak nem értem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ álláspontját.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egyszerűen 
megoldotta, hogy 100 fő fölött 8 órás, 100 fő alatt 4 órás iskolatitkár kell. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Sajnos az iskolában kötelező feladatok ezek a jelentések. 
Annyi adminisztrációs feladatuk van, hogy azt egyszerűen lehetetlenség teljesíteni. És ez nem 
létszámfüggő sajnos.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Akkor összefoglalva a dolgokat, a múltkor szerintem egy 
elhamarkodott döntés született, mert ezekkel mi nem voltunk tisztában. Itt arról volt csak szó, 
hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ álláspontja az, hogy ezt négy órában el lehet 
látni, plusz tartozott hozzá egy kérelem. Viszont akkor én is azt mondom, hogy a működésnek 
a rovására ne menjen a 4 órás munka.  
 
Balassa Balázs polgármester: 20 fős iskolát ugyanúgy le kell adminisztrálni, mint a 200 
főset. Ettől függetlenül nem biztos, hogy az önkormányzat feladata ennek a finanszírozása. A 
vitát lezárva, leszűrve a véleményekből elmondanám a javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy az 
iskola kérésére az iskolatitkár bérét november 1-től augusztus 31-ig 50%-kal támogassuk, úgy 
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hogy az iskolatitkár továbbiakban is ellássa a közétkeztetéssel járó kötelező önkormányzati 
feladat ráeső részét is, kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület egyhangú döntést hozott. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
127/2014. (X. 27.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskola iskolatitkárának napi 8 órás 
foglalkoztatásához a közétkezetéssel kapcsolatos feladatok 
(óvodai, napközis és szociális étkezés) ellátása céljából 
támogatást biztosít. A támogatás összege 2014. november 1-től 
2015. augusztus 31-ig a bérköltség 50%-a. A Képviselő-testület 
a támogatást az általános tartalék terhére biztosítja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztést terjessze a képviselő-
testület elé. 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Kezelői jog törléséhez hozzájárulás 
 
Balassa Balázs polgármester: A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet megkeresésére 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 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
128/2014. (X. 27.) 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 Magyar Állam tulajdonában lévő 
Szigliget  
0120/10  hrsz-u ingatlan 71/1440 tulajdoni hányadán  
074/14 hrsz-u ingatlan  7/21 tulajdoni hányadán 
081/9 hrsz-u ingatlan   6/16 tulajdoni hányadán 
081/8 hrsz-u ingatlan   6/16 tulajdoni hányadán 
0117/15 hrsz-u ingatlan  1/5 tulajdoni hányadán 
fennálló kezelői jog törlésre kerüljön.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kezelői jog törlésére vonatkozó nyilatkozatot írja alá. 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Káli Magdolna képviselő: Én kaptam Demeter Évától, a Táj és Településvédő Kör elnökétől 
egy e-mailt ma. Ezt felolvasnám nektek. „Tisztelt Képviselő-testület! A szigligeti Táj és 
Településvédő Kör elnöksége nevében kérem a Képviselő-testületet, hogy a közeljövőben 
tegye lehetővé a Kör elnöksége számára, hogy a rendes ülés keretén belül napirendi pontként 
terveinkről beszámoljunk, javaslatokat terjesszünk elő. Köszönettel: Demeter Éva”  
 
Balassa Balázs polgármester: Semmi akadálya. Meglátjuk, hogy a következő ülésen milyen 
ügyek lesznek, és akkor vagy arra, vagy a következőre meghívjuk őket.  
 
Idősek Napja 
 
Káli Magdolna képviselő: Szép korúak napját tervezünk az idén is? És mikor? 
 
Balassa Balázs polgármester: Igen. November 29-ére. 
 
Káli Magdolna képviselő: Ugyanolyan formában lenne, mint tavaly? 
 
Balassa Balázs polgármester: Ez egy jó kérdés. Döntsük el. Az új képviselők számára 
jelzem, hogy 2-3 évvel ezelőtt volt egy ilyen nap, ahol nem úgy sikerült a szervezés, ahogy a 
képviselő-testület elvárta, és ebből fakadóan a testület úgy döntött, hogy az Idősek Napját a 
képviselő-testület tagjai fogják megszervezni, és az utóbbi két alkalommal már így is történt. 
Ezért jó, amit képviselő-asszony felvetett, mert akkor a képviselő-testületnek, amennyiben az 
ideit is így szeretnénk, hogy megvalósuljon, meg kell szervezni. Aki egyetért azzal, hogy az 
idei évben is a képviselő-testület szervezze meg az Idősek Napját, az kérem, most szavazzon. 
4 igen, én tartózkodom.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
129/2014. (X. 27.) Kt. számú 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősek 
Napját 2014. november 29-én szervezi meg. 
Megbízza az alpolgármestert, hogy a program megszervezéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2014. november 29. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  

 
 
Iskoláztatási támogatás megállapítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A költségvetésbe ez évben is terveztünk iskoláztatási 
támogatást a óvodás, az általános iskolás, a középiskolás és a felsőoktatási képzésben 
résztvevők részére. Javasolom, hogy az óvodás korú gyermekek részére 6.000 Ft, az általános 
iskolai tanulóknak 13.000 Ft, a középiskolai tanulóknak és a felsőoktatási intézmények 
hallgatóinak 10.000 Ft iskoláztatási támogatást állapítson meg a képviselő-testület. Aki 
egyetért, az kérem most szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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130/2014. (X. 27.) Kt. számú 
h a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szigligeti 
állandó lakos óvodáskorú gyermekek részére 6.000 Ft, az 
általános iskolai tanulóknak 13.000 Ft, a középiskolai 
tanulóknak és a felsőoktatási intézmények hallgatóinak 10.000 
Ft iskolakezdési támogatást állapít meg. A támogatás kifizetése 
a házipénztárból történik. 
A jogosultságot a Szigligeti Általános Iskola igazgatója által 
kiadott lista alapján illetve iskolalátogatási igazolvánnyal kell 
igazolni. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás 
kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést a polgármester 13.40 órakor lezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Balassa Balázs        Lutár Mária 
  polgármester                  jegyző 
 


