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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 16.00 

órai kezdettel tartott 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.  

 

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 
1. Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/014. (XII. 

1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 

3. Szigliget község 2015 – 2019 évi gazdasági programjának elfogadása 

 
 

1. Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/014. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A módosítás 

lényege, hogy a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök módosultak, ennek 

átvezetése történt meg az SZMSZ mellékletében. 

Aki el tudja fogadni az előterjesztésben foglaltak szerint Szigliget Község Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó javaslatot az, kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadta a 

javaslatot. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

6/2015. (V. 7.)   

r e n d e l e t e t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A háztartási 

szennyvíz gyűjtésével kapcsolatos rendeletben nem határozta meg a képviselő-testület külön 

külön az alapdíjat és az ürítési díjat, ezt javítani kell. A díj mértéke összességében nem 

változik. Aki el tudja fogadni az előterjesztésben foglaltak szerint a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 

szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot az kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazat. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

7/2015. (V. 7.)   

r e n d e l e t e t 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
3. Szigliget község 2015 – 2019 évi gazdasági programjának elfogadása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A javaslatba 

azok a fejlesztések szerepelnek, amelyeket már többször átbeszéltek a testülettel, illetve 

amelyek évek óta szerepelnek a fejlesztési elképzelések között, de a község saját forrásból 

nem tudja megvalósítani. 

Aki el tudja fogadni az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a település gazdasági 

programját 2015-2019 évekre vonatkozóan, az kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazat.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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44/2015. (IV. 28.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 

melléklete szerinti tartalommal Szigliget Község 

Önkormányzatának 2015-2019 évi gazdasági programját elfogadja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

4. Vegyes ügyek 

 

Bogdán József strandi bérleti ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Bogdán József azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, 

hogy a strandon pop-korn mellett csavart sült-krumplit is árusíthasson. Kéri a képviselők 

javaslatát. 

 

Dr. Karasszon Diana képviselő: Nem javasolja, olajban sült, egészségtelen. 

 

Szalainé Bárány Éva képviselő: Nem javasolja a termékkör bővítésének engedélyezését, 

egyetért az előző hozzászólással.  

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Bogdán József részére ne 

engedélyezze a termékkör bővítését a képviselő-testület az kézfelemeléssel jelezze. 5 igen 

szavazat. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

45/2015. (IV. 28.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem járul hozzá, 

hogy Bogdán József bérlő a strand területén popkorn árusítás céljára 

bérelt területen csavart sült-krumpli árusításával bővítse a termékkört.  

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

bérlőt tájékoztassa. 

Határidő: 2015. május 10. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Több napirendi pont nem lévén a testületi ülést a polgármester 16.20 órakor bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

Balassa Balázs        Lutár Mária 

  polgármester                  jegyző 
 

 


