Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-én 11.30
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Káli Magdolna képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Dr. Karasszon Diana képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző
Dr. Takács Nóra aljegyző
Páros Gyuláné pénzügyi ügyintéző
Demeter Éva Táj- és Településvédő Kör elnöke
Sövegjártó Ágnes Táj- és településvédő Kör titkára
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt,
pénzügyes kollégát valamint a Táj- és Településvédő Kör jelenlévő tagjait. 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 Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési rendeletének
megalkotása
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

begyűjtésére

3. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal
közszolgáltatásról szóló rendelet tervezet véleményezése

vonatkozó
kapcsolatos

4. Szigliget község parkfenntartási feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálása
5. Standi fagylaltozó üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálása
6. 2015. évi közbeszerzési terv meghatározása
7. Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül
8. A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás
Társulási Megállapodása módosítására javaslat
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9. Tájékoztató a Táj- és Településvédő Kör munkájáról
10. Vegyes ügyek

1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési
rendeletének megalkotása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A tervezett éves költségvetés bevételi és kiadási egyenleg
467.335.000 forint. Ebbe nincs pályázati forrás beépítve, ez egy nagyon jó költségvetés
főösszeg vonatkozásában, van forrás a település működtetésére. Az elmúlt 10-12 év törekvése,
hogy egy jól működő, vállalkozó önkormányzatot működtessünk. A költségvetésben szerepel
az iskola épületének működtetése, fizikai dolgozók bére, az óvoda teljes költségvetése.
Szeretném megkérdezni a pénzügyes kollégát, hogy ki szeretnék-e egészíteni az anyagot?
Páros Gyuláné: Az óvodának csak finanszírozási része van a költségvetésben, ezen kívül van
4 millió forint költség, ezzel meg kell emelni a költségvetés kiadási részét. 474.699.000 forint
a kiadási főösszeg.
Balassa Balázs polgármester: Tettünk a költségvetésbe fejlesztést, ingatlanvásárlást, és a
településműködtetési költségeket, civil szervezetek támogatását. Ha nincs módosítási javaslat,
feltenném szavazásra az előterjesztésben szereplő, az adósságot keletkeztető ügyletekkel
kapcsolatos határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, kérem, szavazzon. Köszönöm, a
testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az
alábbi
9/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettsége a 2014 évet követő három évre nincs.
1. Saját bevételeinek várható összege:

2015.
2016.
2017.
2018.

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

2. Adósságot

keletkeztető
kötelezettségek:
2015.
2016.
2017.
2018.

ügyleteiből

eredő

fizetési

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
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Balassa Balázs polgármester: A költségvetési rendeletbe még beletartozik majd az a három
millió forint, amit a kamerarendszerre költünk majd pályázati forrás híján. Szavazásra teszem
fel a költségvetési rendeletet, aki egyetért, kérem, most szavazzon! Köszönöm, a testület négy
igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi
1/2015. (II. 24.)
rendeletet
az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről

Dr. Karasszon Diana képviselő az ülésterembe érkezett, a jelenlévő képviselők száma 4
főről 5 főre változott.
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Közben köszönteném Dr. Karasszon Diana képviselőtársunkat, így a testület öt fővel folytatja a munkát. Korábban jeleztük, hogy ez az ügy azokra
vonatkozik, akiknek nincs szennyvíz-bekötésük. Az önkormányzatnak kell egy vállalkozóval
szerződést kötni, csak ő végezheti el a településen ezt a szolgáltatást. Az erre vonatkozó
előterjesztést a képviselők megkapták. Korábban felmerült a szippantás gyakoriságának
kérdése, a díjak, a szolgáltató személye. Most, hogy megkaptuk az ajánlatokat, így tudjuk
kijelölni a szolgáltató személyét. Javasolom, hogy a szerződést a ciklus végéig kösse meg a
testület a vállalkozóval. Aki el tudja fogadni az előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
kérem, most szavazzon. Köszönöm, a testület egyhangúlag elfogadta, aminek értelmében
Czanka Barnabás végzi ezt a szolgáltatást a településen 2019. december 31-ig..
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
10/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és lerakásával
2019. december 31-ig szóló időtartamra Czanka Barnabás
vállalkozót bízza meg 2.800 Ft/m3 + Áfa áron.
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés írja alá.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: azonnal
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Balassa Balázs polgármester: Aki a szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló rendelet tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és lerakásával 2019. december
31-ig szóló időtartamra Czanka Barnabás vállalkozót bízza meg a testület 2.800 Ft/m3 + Áfa
áron, el tudja fogadni, kérem, most szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazatta, nem szavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi
2/2015. (II.24.)
rendeletet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
3. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet tervezet véleményezése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A meglevő hulladékgazdálkodási rendeletünkön alapul,
kiegészítve a jogszabályi változásokkal. Le van írva, hogy milyen kötelezettségei vannak a
tulajdonosnak a saját keletkezett hulladékával kapcsolatban, és milyen lehetőségei vannak
szemetesek vásárlására vonatkozóan. Dönthet, hogy 60-80, vagy 120 literest vásárol. Vannak
kötelezettségek, amiket a törvény a szolgáltatókra ró, például a lomhulladék szállítása. Sajnos
azonban az állami cégnek sem tudják biztosítani a forrást, a cég most éli fel a tartalékait. A
mostani forrásokból nem fogják tudni összegyűjteni az anyagi hátterét az új hulladéklerakókialakításának. Mi rendeletben szabályozzuk a települést érintő kérdéseket.
Káli Magdolna képviselő: A kerékpárút mellett láttam, hogy az önkormányzat összeszedte a
valaki által odarakott hulladékot. Most nagyon szépen rendben van. Ez azonban plusz
pénzünkbe kerül. Nem lehetne sorompót tenni a hegymagasi elágazóhoz közelebb eső
részhez, hogy ne lehessen oda bemenni autóval?
Balassa Balázs polgármester: Ahol voltak az utat elzáró betonelemek, azok azért lettek
elvéve, mert az erdőben fakitermelés volt, és ott jártak az autók. Az Eger-pataktól útként is
működik a bicikliút.
Káli Magdolna képviselő: Ha le lehetne zárni egy sorompóval, a traktoros kaphatna egy
kulcsot hozzá, hogy be tudjon járni. Szomorú, hogy behordják oda az építési törmeléket. Most
kitisztítva nagyon szépen néz ki.
Balassa Balázs polgármester: Az út közút, nem önkormányzati, így nem lehet lezárni.
Közösen a közútkezelővel keresünk megoldást. Aki el tudja fogadni az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot, miszerint a rendelet tervezetet véleményezésre elküldjük, az kérem most
szavazzon. A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, köszönöm.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
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11/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról,
valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló
önkormányzati rendelet-tervezetet véleményezésre alkalmasnak
tartja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos települési
önkormányzatoknak tájékoztatás, a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak állásfoglalás céljából küldje meg.
Felhívja a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet szakmai
vélemény bekérése céljából a KDT Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőségnek küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4. Szigliget község parkfenntartási feladatainak ellátására beérkezett pályázatok
elbírálása
Balassa Balázs polgármester: Pályázatot írtunk ki parkfenntartásra, két pályázat érkezett,
egyik a jelenleg is a munkát végző Pupos Ferenc, a másikat Balassa Kornél szintén helyi
vállalkozó nyújtotta be. Érintettségem miatt szeretném kérni, hogy a testület mentsen fel a
szavazás alól, mivel Balassa Kornél az unokaöcsém. Aki ezzel egyetért, kérem, most
szavazzon! Köszönöm, a testület egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi
12/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva Balassa Balázs polgármestert személyes
érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez
kapcsolódóan a szavazásból kizárja.
Szabó Tibor alpolgármester: Szeretném jelezni, hogy Pupos Ferenc unokatestvérem. A
véleményemet elmondom, de a szavazástól kérem a felmentésemet.
Balassa Balázs polgármester: Ugyanúgy Szabó Tibor képviselőtársamat is mentse fel a
testület a szavazás alól. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon! Köszönöm, a testület
egyhangúlag elfogadta. Szabó Tibor is mentesül a szavazás alól.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi
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13/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva Szabó Tibor alpolgármestert személyes
érintettsége okán – közeli hozzátartozó miatt – a napirendhez
kapcsolódóan a szavazásból kizárja.
Balassa Balázs polgármester: Pupos Ferenc munkáját ismerjük, 12 éve ő végzi a területeink
gondozását. Teljes géppark áll rendelkezésére, helyi embereket alkalmaz, 2-3 főt. Személy
szerint meg voltam elégedve a munkájával, a legújabb pályázati kiírásban tisztáztunk néhány
területet, mert nem volt egyértelmű, hogy mekkora, és milyen mértékű a nyírási kötelezettség.
A kerékpárút mellett is szélesebb sávot szeretnénk nyíratni a szigligeti bejárótól a tapolcaiig,
rendszeresebben. A pálya alatti park is át lett adva nyírára, és a Liget utcai park is. A másik
pályázatot is ismertetném, az ő pályázata is megfelelt az előírásoknak. Balassa Kornélnak
kevesebb gépe van, pályázatában jelezte, hogy ő vásárol, ha a pályázata támogatást kap.
Jelezte, hogy helyieket alkalmazna, jelenleg nem ilyen jelegű munkákat végez. Pupos Ferenc
mellett szól, hogy jobb az ajánlata. Neki bruttó 6.270.000 Ft, amiben a strand, minden benne
van. Balassa Kornélnak 5.595.000 Ft + ÁFA. Tehát jelentős a különbség. Van-e valakinek
hozzáfűznivalója?
Káli Magdolna képviselő: Mindketten szigligeti vállalkozók, mindkettőjüknek itt él a
családja. Kornél most lesz családapa, ilyen szempontból mérlegeltem, hogy kapjon ő is egy
lehetőséget. Számomra az volt a két döntő érv, hogy szigligetit alkalmazzon mindkettő, és a
géppark meglegyen, és természetesen az, hogy mennyi pénzért vállalná el. Egyenlő eséllyel
indulnak.
Szabó Tibor alpolgármester: Csak felvetném, hogy volt már rá példa, hogy döntés előtt
feszegettünk, hogy a pályázók között ne osszuk-e fel a területet. Nem tudom, mennyire
egészséges ez?
Balassa Balázs polgármester: Mivel a pályázati kiírás három kategóriára osztotta a
területeket, ezért lehetőség lett volna rá, hogyha valamelyik kategóriában valaki jobb ajánlatot
ad, azé legyen a munka, de Pupos Ferenc adta mindháromban a legjobbat.
Balassa Balázs polgármester: Felteszem szavazásra a legjobb ajánlatot adó pályázatot,
egyetértés alapján szavazzanak a képviselőtársaim. Aki egyetért azzal, hogy a következő évre,
vagyis 2015-re Pupos Ferenc kapja a közterületek fűnyírási munkáit, kérem, most szavazzon.
Három képviselő egyhangúlag elfogadta, így Pupos Ferenccel kötünk szerződést.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
14/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
község közterületeinek fűnyírási, kaszálási munkáira kiírt
pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
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Az eljárás nyertesének a bruttó 6.270.000 Ft összeggel
legkedvezőbb ajánlatot adó Pupos Ferenc (Szigliget, Réhelyi
út82.) ajánlattevőt nyilvánítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói
szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

5. Standi fagylaltozó üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálása
Balassa Balázs polgármester: A strandi fagylaltozó pályázatát is most írtuk ki. Itt is két
pályázat érkezett, az egyik a jelenlegi bérlőé, aki Jung Szilvia. Ő 22 éve üzemelteti a
fagylaltozót, a 12 éves polgármesterségem alatt voltak konfliktusaink, az utóbbi négy évben
javult a helyzet. A bérleti díjat mindig rendesen fizették. A másik pályázó a szomszédos
vendéglátóegység, Végvári Gelato Kft. Hajduk Viktor vezetésével. Róluk annyit tudunk, hogy
Juha Ádámmal közösen üzemeltetik a strandi egységüket. Ők cukrászok, van cukrászdájuk az
országban több helyen is. Saját maguk készítik a süteményeket, fagylaltot. Mindkét pályázat
megfelel a kiírásnak, így lehet őket véleményezni. Mindketten vállalták azokat a feltételeket,
amik a pályázati kiírásban szerepelnek pl, hogy karbantartják az épületet. Ez időszerű is. A
jelenlegi bérlő, a Mihály és Jung Vendéglátóipari Kft évi 2.600.000 forint bérleti díjat ajánlott,
a másik pályázó, Végvári Gelato Kft. Hajduk Viktor pedig 4.582.000 forint/év bérleti díjat
ajánlott.
Dr. Karasszon Diana képviselő: Általában a megszokott vállalkozóinkat meg kellene védeni
attól, ha valaki érősen rákínál. Ha valaki jó minőséget és megfelelő szolgáltatást nyújt, ne
feltétlenül a pénz legyen a döntő. Ebben az esetben abszolút döntő, ha többet kínálnak, főleg
ha rendbe hozzák az épületet. Kössük ki, hogy a Donald kacsák, és a fagyi-tölcsér ülések a
szigligeti strandot ne csúfítsák el.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Lehet tudni, hogy szigligetieket alkalmaznának-e?
Balassa Balázs polgármester: Nincs egyik anyagban sem, hogy szigligetit alkalmazna, de
minden vállalkozónak jobb, hogy ha helyit alkalmaz.
Káli Magdolna képviselő: Lehetne ajánlani, hogy a lehetőségekhez mérten szigligetit
foglalkoztasson?
Balassa Balázs polgármester: Lehet, de ez nehezen mérhető.
Dr. Karasszon Diana képviselő: Lehet-e kérni valami látványtervet az egységről?
Balassa Balázs polgármester: Bármilyen felújítást a testületnek kell engedélyezni.
Káli Magdolna képviselő: Nem mindenáron a pénz a döntő, de azt hiszem, hogy a strand
fejlesztésére a plusz milliók jól jönnének.
Szabó Tibor alpolgármester: Mondjuk ki, hogy a pénz motivál. Többször szavazunk, de
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nem tudjuk, mit lehet kihozni egy ilyen egységből. Végiggondolom, hogy amikor jön egy
Süllőfesztivál, egy melegkonyhás egység simán kitermeli az éves bérleti díjat. Jung Szilviáék
nem tudtak megújulni az elmúlt évek alatt. Nyugodt lelkiismerettel fogom a többet ajánló
pályázót támogatni.
Balassa Balázs polgármester: Feltenném szavazásra a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a
Végvári Gelato Kft. Hajduk Viktor üzletvezető üzemeltesse a következő 4 évre a szigligeti
strandon a fagylaltozót, a bérleti díj nagysága 4.582.000 forint/év inflációmértékű változással,
kérem, most szavazzon! Köszönöm, a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta az új
üzemeltetőt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
15/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strandi
fagylaltozó üzemeltetésére kiírt pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének a bruttó 4.582.000 Ft/év összeggel
legkedvezőbb ajánlatot adó Végvári Gelato Kft. (Budapest,
Kvasz András u. 36.) ajánlattevőt nyilvánítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati
kiírásban foglalt feltételek szerint a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

6. 2015. évi közbeszerzési terv meghatározása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Mivel pillanatnyilag nem látjuk, milyen pályázatok lesznek
kiírva, „nullás” közbeszerzési tervet kell elfogadni. Ez természetesen amennyiben szükséges
módosítható. Aki ezzel egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kérem, most
szavazzon! Köszönöm, a testület egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
16/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 2015.
évi költségvetésben tervezett fejlesztéseket, beszerzéseket
figyelembe véve - megállapítja, hogy 2015. évi éves
közbeszerzési terve nemleges.
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7. Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Ez már téma volt korábban, de nem született döntés róla. Az
egész regionális szemétszállítási- és kezelési cégeket tömörítő szervezetről van szó. Ennek az
üzemeltetésére nincs pénz, ezért a társulás szeretne pályázni, ezzel kapcsolatban is kell
döntés. Kaptunk egy anyagot, mivel tulajdonosok is vagyunk, ezért kell dönteni, hogy
támogatjuk-e a pályázat beadását. Az önkormányzat részéről ez az erkölcsi hozzájáruláson
kívül mással nem jár. Ha tudunk egy-egy célra pályázati forrást biztosítani, a felszabaduló
pénzt másra tudjuk fordítani. Kérem a testületet, hogy támogassa a pályázatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangú igen a pályázat beadására.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
17/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta „Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010
kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben
a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat
megvalósítását támogatja. Az önkormányzat a KEOP1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy az
általa ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MTben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

8. A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás
Társulási Megállapodása módosítására javaslat
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A társulás tagjai vagyunk, lesenceistvándi központtal látjuk el
ezt a feladatot. Azért kell módosítani a Társulási Megállapodást, mert bizonyos feladatok
Hegymagason is ellátásra kerülnek, így kiterjed a tevékenységi kör, ezért ki kell egészíteni a
megállapodást. Aki ezt elfogadja, kérem most szavazzon. Köszönöm, egyhangú döntés.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
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18/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete A
„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató
Társulás
Társulási
Megállapodásának
módosítására vonatkozó előterjesztést és annak mellékleteit
megtárgyalta, a módosító javaslatot az alábbi tartalommal
elfogadja:
A Társulási Megállapodás 8.4.3. pontja (Házi segítségnyújtás)
kiegészül a „és Hegymagas” szövegrésszel.
A Társulási Megállapodás 8.4.4. pontja (Étkeztetés) kiegészül a
„és Hegymagas” szövegrésszel.
A 2014. október 12. napján lezajlott önkormányzati választások
eredményeként a polgármesterek személyében bekövetkezett
változások átvezetését is javasoljuk a Társulási Tanácsnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
9. Tájékoztató a Táj és Településvédő Kör munkájáról
Balassa Balázs polgármester: Átadom a szót a Táj- és Településvédő Kör elnökének,
Demeter Évának.
Demeter Éva: Köszönöm, hogy lehetőségünk van részt venni az ülésen. Ketten jöttünk,
bemutatom Sövegjártó Ágnest, a kör titkárát. A legfontosabb napirendi pontunk Péczer
Sándor emléktáblájának kérdése. A januárban írt levelemben megemlítettem, hogy az egész
ötletet egy Szigligeti Harsonában olvasott, Nagyné dr. Péczer Veronika által írt cikk indította.
Úgy gondoltuk, hogy ez egy jó alkalom lenne a bánatának orvoslására egy emléktábla
felállításával. Egyeztettem Péczer Veronikával, ő ezt örömmel venné. Aki csinálná a táblát, azt
mondta, hogy olyan anyagból lenne, mint a tördemici út és a 71-es sarkán levő Péczer emléktábláé. Grafitszürke anyagból lenne, a betűk lézerrel gravírozva, a fényes anyagba bemarva.
Tisztelettel kérem a képviselő-testületet, hogy ezt, mint javaslatot, fogadja be. 50 centiméter
széles és 40 centiméter magas tábla lenne 4 fémcsavarral rögzítve. Azt javasolnánk, hogy a
mindenkori polgármesteri hivatal falán legyen elhelyezve. Péczer Sándor közfeladatot látott
el. Mivel idén tavasszal a második világháború végének hetvenedik évfordulójára
emlékezünk, ez is beleférne. Ez az utódoknak megnyugvást jelentene. A bekerülésről annyit,
hogy biztosan 90 ezer forint alatt lenne.
Balassa Balázs polgármester: Elvi és anyagi kérdésekről kell döntenünk. Mivel
Badacsonytördemicen elég korrektül megemlékeztek Péczer Sándorról, úgy gondoltam, nem
feltétlenül szükséges nekünk ezt megtenni. Ezért nem is indítottunk ezzel kapcsolatban
kezdeményezést, de megkérdezném képviselőtársaimat, hogy mi a véleményük?
Szabó Tibor alpolgármester: Mi nem emlékezhetünk rá, a leszármazottakat ismerem.
Képviselőként azt mondom, hogy a település mindig részt vett maradandó emlékek
létrehozásában. Nem látom ennek akadályát, támogatom az elképzelést.
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Balassa Balázs polgármester: Feltenném szavazásra a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Táj
és Településvédő Körrel közösen, a költségekhez 60 ezer forint összeggel a tartalék terhére a
képviselő-testület hozzájárul, a végleges tervek előkészítését a Kör végezze el, kérem most
szavazzon! Köszönöm, egyhangúlag a testület támogatta az indítványt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
19/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete,
támogatja, hogy Péczer Sándor emlékére emléktáblát
helyezzenek el. A költségekhez 60.000 Ft-tal támogatást biztosít
az általános tartalék terhére.
Felkéri a Táj- és Településvédő Kört, hogy az emléktábla tervét
készíttesse el, a tábla pontos helyéről a későbbiekben dönt a
testület.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Demeter Éva: Még a témához kapcsolódva, ezt valamilyen ünnepélyes keretek között kellene
felavatni, az volt a javaslatunk, hogy március 25-én, pénteken történjen meg. Köszönöm az
ezzel kapcsolatos pozitív hozzáállást. Minden évben van a „Szép ház, szép kert” zsűrizés, és
ugyanekkor adjuk át a Szigligetért Emlékérmet.
Lutár Mária jegyző elhagyja az üléstermet.
Sövegjártó Ágnes: A „Szép ház, szép kert”-nek az a célja, hogy jutalmazzuk az aktuális
évben használatbavételi engedélyt kapott házak közül a legszebbet. Volt olyan év, hogy nem
adtunk ki díjat. A lakosságnak, és azoknak, akik idejönnek, legyen egy olyan támpont, ami ad
egy útmutatást, amit szakemberek jelölnek ki. A Táj- és Településvédő Kör független,
szakmailag elismert, Szigligethez kötődő embereket hív zsűrinek. Miután körbejártuk a
megfelelő házakat, eljuttatunk erről egy jegyzőkönyvet az önkormányzathoz. Szeretnék
rákérdezni, hogy mi a véleménye az önkormányzatnak azokról a pontokról, amiket ez a
szakmai zsűri fölvet? Az egyik ilyen javaslat, hogy a 0174-es helyrajzi számú, Borozó
mögötti út nyomvonalát felül kellene vizsgálni. A helyi építési szabályzatban a nádfonat,
nádpadló nem megengedett külterületen, de a kertészet előtti rész rendezetlen, ahogy a
Borozó szeméttárolója. Ezen kellene változtatni. A harmadik rész a strand kerítése mellett
tujasort telepítettek, úgy tudjuk, hogy a BFNP kifejezetten másfajta növényeket javasol ezen a
vidéken. Az önkormányzatnak javasoljuk, hogy ha telepítenek, érdemes lenne megnézni, hogy
a nemzeti park milyen növényeket javasol. Ilyen például a gyorsan növő mályva. Az út menti
jegenyesor mindig egy kérdés. Pillanatnyilag hiányos, de ez is Szigliget arculatának része.
Nyilván mindig pótolni kell, de ennek a résznek folyamatos arculatfenntartása fontos része
Szigligetnek. A volt hegyközségi pince udvara nagyon rendezetlen. A Rókarántón több
emlékmű került fel a kápolnához. Mi szabályozza, hogy ki tehet ki oda valamit? Ezekben a
dolgokban gondolta a zsűri, hogy valamiféle rend biztosítására lenne szükség. Szeretném
megkérdezni, hogy van-e véleménye, szándéka az önkormányzatnak?
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Balassa Balázs polgármester: Természetesen az önkormányzatnak mindenről van
véleménye. Fakavölgyi út elágazójánál a kereszteződés olyan, mint az út. El kell döntenie a
testületnek, hogy akar-e valamit az úttal csinálni, csak úgy válik a kereszteződés rendezetté,
ha az összekötő utat rendbe rakjuk. Én ezt kavics vagy más burkolattal tudom elképzelni.
Tudom, hogy bizonyos tulajdonosok nem örülnének neki, ha ez megtörténne, mert így nagyon
kevesen használják azt az utat. A tulajdonosokkal közösen kellene eldönteni, hogy mit
szeretnének, az elágazót viszont lehetne kavicsozni.
A kertészettel kapcsolatban annyit, hogy az a terület pillanatnyilag szántóterület és külterület.
A földhivatal kötelezettsége lenne a tulajdonos felszólítása, ha gondozatlan a terület. Az
értékeket a vadak ellen védeni kell, persze nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Ha a képviselőtestület úgy határoz, bejelentem szakhatóságnál a tulajdonost, és felszólítjuk. Erről a
testülettel beszélünk majd. A tujákat úgy kaptuk, nem vásároltuk. A strandon van egy tujasor,
ami lefogja a port. Mi is törekszünk arra, hogy betartsuk a nemzeti park és a rendezési terv
által előírt telepítést. Simon Péter Borozó fölötti területe tényleg rendezetlen, megpróbálunk
ráhatni.
A kápolna előtt az egyik testületi ülésen engedélyeztük egy fa és pad elhelyezését. Ugyancsak
ültettek a strandra és a kikötőben. A testület engedélyezte három helyre a fatelepítést, és a
kápolnához a padot.
Sövegjártó Ágnes: A Táj- és Településvédő Kör egy tagjának lenne egy ötlete, amit
szeretnénk, ha megvalósulna. Ehhez szükség lenne az iskola támogatására. Szeretnénk a
gyerekekben erősíteni, hogy a környezetüket védjék, ápolják. „Én és a falu” címen szeretnénk
egy pályázatot kiírni. A lényege az lenne, hogy a Szigligeti Általános Iskola tanulói
csoportokat alkotnának, és gondozásra kijelölnénk nekik egy fát. Erre egész évben
odafigyelnének, öntöznék. Lehetne valamilyen naplót vezetni is róla. A végén egy bizottság
elbírálhatná, és lehetne eredményt hirdetni. A gyerekek így magukénak érezhetnék, hogy a
természetnek ők is részei. Az a csapat, akinek legszebb a fája, megkapná a „Legfelelősebb
csapat a természet iránt” címet. Ajándékként arra gondoltunk, hogy a szigligeti arborétumban
közösen egy idegenvezetésre elmenni, vagy kaphatnának egy dísznövényt, vagy könyvet.
Ezzel lehetne őket inspirálni, hogy a természetet jobban megszeressék. Szeretnénk kérni
ehhez segítséget vagy ötletet.
Balassa Balázs polgármester: Nekem az lenne a javaslatom, hogy ezt bővítsük ki úgy, hogy
a gyerekek ültessenek fát. Sajnos a frissen ültetett fák gondozása sok esetben elmarad.
Eldöntenénk, hogy tavasszal hol, mikor ültetünk fát, és az iskolából azok a gyerekek, akik
vállalkoznak rá, gondoznák. Év végén megnéznénk, milyen állapotban vannak ezek a fák.
Szabó Tibor alpolgármester elhagyja az üléstermet, a képviselők száma 5 főről 4 főre
változott.

11. Vegyes ügyek
Balassa Balázs polgármester: Tagjai vagyunk a Badacsonyi Turisztikai Céh-nek. Tavaly és
tavalyelőtt is kérték, hogy egy összegben fizessük be a támogatást. Idén is ezt kérik. Anyagi
lehetőségeink ezt lehetővé teszik, így kérném ennek a támogatását. Aki egyetért, kérem, most
szavazzon! Köszönöm, egyhangú döntés, a Turisztikai Céh éves díját egy összegben
számlázhatják.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
20/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja
a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelmét a 2015 évi
támogatás egy összegben történő utalására.
Megbízza a polgármestert, hogy az átutalásról gondoskodjon.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Minden évben van, hogy a civil szervezetek támogatást
kérnek. Most a megyei katasztrófavédelem kért. Tavaly is adtuk, az erre a célra elkülönített 50
ezer forintot. Más kérelmező nincs, ezt benzin és egyéb hasonló költségekre szokták költeni.
Javaslom, hogy 50 ezer forintot adjunk az idén is. Aki egyetért, kérem, most szavazzon!
Köszönöm, egyhangúlag megszavazva.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
21/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság részére
50.000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy az adományozási
megállapodást írja alá, és a támogatás átutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A Balatoni Futárnak, a térségi ingyenes újságnak is szoktunk
minden évben 50 ezer forintot adni. Ezzel kapcsolatban jött kérelem, így aki egyetért ezzel,
kérem, most szavazzon! Köszönöm, mindenki megszavazta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
22/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Balaton
Futár” régiós havi lap nyomdai költségeihez a Balatoni Futár Bt.
(Budapest, Vas u. 2/b.) kiadó részére 50.000 Ft támogatást
biztosít az általános tartalék keret terhére.
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Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá,
és a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: A testület döntött a csónakveszteglő megépítéséről és a 15
éves bevételeiről. Az volt az elv, hogy előnyt élveznek a helyi ingatlannal rendelkezők. A
határozatnak megfelelően elkészítettük a listát a csónakhelyek kiosztására. (A lista a
jegyzőkönyvhöz csatolva.) Abban kérném a képviselő-testület véleményét, hogy az
elbírálásnál az első kategória az lenne, hogy akinek már volt ott csónakja, függetlenül attól,
hogy helyi illetve, hogy rendelkezik-e Szigligeten ingatlannal. Ez után jönne, hogy helyiek és
nyaralótulajdonosok. Hat főről van szó, akiknek itt volt csónakhelyük, de nem rendelkeznek
szigligeti ingatlannal. Azt kérném, hogy ezt a hat főt támogassuk. Tizenkilenc helyinek,
három nyaralótulajdonosnak és hat vidékinek volt ott csónakja. Így 28 hely már elkelt, az
ötvenből fennmaradó helyeket kell kiosztani. Az előzőeken felül még 19 helyi igénylő volt,
így összesen 38 fő. A nyaralótulajdonosok közül még tizenegy igénylő volt azon felül, akik
eddig is itt tárolták csónakjukat. Sajnos csak négynek tudunk helyet biztosítani. Szerintem a
jelentkezés sorrendjében kellene kiosztani, az első négynek, a többiek várólistára kerülnének.
Az önkormányzatnak is lesz öt helye, ahova saját csónakot vásárolunk, valószínűleg egyelőre
csak kettőt. Van egy személy, akinek ingyen javasolnám a hely biztosítását, Ódor Györgynek,
a 75 évnél idősebb helyiek pedig kapjanak 40 százalékos kedvezményt. Aki egy évet fizet,
nem jelenti, hogy jövőre is megkapja, aki viszont bevállalja, hogy többet fizet, annak
megfelelően más elbírálás alá esik.
Aki így el tudja fogadni, kérem, most szavazzon! Köszönöm, a testület egyhangúlag
megszavazta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
23/2015. (II. 9.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
csónakveszteglőben kialakítandó csónak kikötő helyeket a
jegyzőkönyvhöz csatolt lista alapján biztosítja a jelentkezőknek.
Felkéri a polgármestert, hogy a jelentkezőket tájékoztassa és
felhatalmazza, a bérleti szerződést aláírására.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Varga Sándor Balázs az önkormányzat tulajdonában lévő
0133/2 hrsz-u mezőgazdasági ingatlan bérletével kapcsolatban fordult kérelemmel a
képviselő-testülethez. A Csonka-torony mögötti területről van szó, szerette volna bérelni, de
arra már bérleti szerződést kötött az önkormányzat mással. Varga Sándor Balázs kérelmében
kifogásolja, hogy a bérlő a területet nem mezőgazdasági célra használja, ő állattartó
gazdálkodóként a területet takarmánytermesztésre kívánja használni. Kéri a testületet a bérlet
felülvizsgálatára. A 0133/2 hrsz-u ingatlanra élő bérleti szerződésünk van, nem tudjuk
odaadni. Erről tájékoztatni fogom Varga Sándor Balázst.
14

Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést a polgármester 12.50 órakor lezárta.
Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős a képviselő-testületi ülésen jelenlévő aljegyző:

dr. Takács Nóra
aljegyző
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