Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 11.30
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szabó Tibor alpolgármester
Káli Magdolna képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária jegyző
Nagy Renáta intézményvezető
Szalay Csabáné óvodavezető
Kertész Mártonné szociális ügyintéző
Távolmaradását bejelentette:
Dr. Karasszon Diana képviselő
Érdeklődő: 1 fő
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület azzal a módosítással, hogy a 4.
és az 5. napirendi pontot tárgyalja először a testület.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi szakmai beszámolója
2. Szigliget község Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
értékelése
3. Szigliget Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
4. Szigliget Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló, a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
5. Szigliget Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentése a 2014. év
vonatkozásában
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1. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi szakmai
beszámolója
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Példaértékű, az intézmény feladatellátása. A fenntartó
önkormányzatok szempontjából nagyon fontos, hogy a fenntartásra fizetett hozzájárulást
alacsony szinten tartják. A szociális ügyintézővel nagyon jó munkakapcsolat alakult ki, a
problémákat rendszeresen megbeszélik.
Káli Magdolna képviselő: Örülnek a jó kapcsolatnak, kitűnően működik a szolgálat. A
szociális gondozónő munkájával elégedettek, ha a létszám engedi jó lenne a bővítés.
Nagy Renáta intézményvezető: Igyekeznek megfelelően koordinálni a kollégák munkáját.
Balassa Balázs polgármester: A gondozottak számát illetően a létszámhatáron állnak, a
jelenlegi létszám lefedi a gondozó idejét, ha több lenne nem férnének be a támogatott
létszámba.
Amennyiben több hozzászólás nincs, javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a
beszámolót. 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta a testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
52/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község önkormányzata Képviselő-testülete az
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
2014. évi szakmai beszámolóját elfogadta.

2. Szigliget község Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak értékelése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A beszámoló tájékoztatást nyújt arról, hogy az önkormányzat
milyen támogatást, milyen rendszerben nyújt a rászorulóknak.
Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, észrevételeiket. Amennyiben nincs, javasolja,
hogy a beszámolót fogadja el a testület. 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta a testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
53/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
község Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak értékeléséről szóló beszámolót
elfogadta.
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3. Szigliget Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A módosítási javaslat a képviselő-testület döntései alapján
készült. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni a rendelet
tervezetet, az kérem, kézfeltartással jelezze. 4 igen szavazat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
8/2015. (V. 22.)
rendeletet
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.
7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szigliget Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló, a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat az elmúlt évben 652 millió forintból
gazdálkodott. Az intézményvezetők a költségvetésben meghatározott kereteken belül tartották
az intézmények gazdálkodását, így maradvánnyal is számolhatnak.
Kéri a képviselőket és az intézményvezetőt, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Szalay Csabáné óvodavezető: A 2014 évi maradványt szeretnék felhasználni udvari játékra.
A gyerekek kedvelt játéka volt a kisház, amit rossz állapota miatt le kellett bontani. Kért
árajánlatot, 180 – 190 ezer forintból meg lehetne vásárolni és fel is lehetne állítani.
Szeretnének továbbá vásárolni a foglalkozásokhoz egy CD és DVD lejátszót is, ennek
költsége kb. 20 ezer forint.
Balassa Balázs polgármester: A kisház pótlására nézett már ajánlatokat, javasolja, hogy a
meglévő mellé még kérjenek más cégektől is ajánlatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület a
353 ezer forint előző évi maradványt udvari játék és CD és DVD lejátszó vásárlására
biztosítsa az intézménynek. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen
szavazat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
54/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község önkormányzata Képviselő-testülete Szigligeti
Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi maradványát udvari játék,
CD és DVD lejátszó vásárlására biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés
módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület
elé.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Balassa Balázs polgármester: Amennyiben több javaslat, észrevétel nincs, javasolom, hogy
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el a képviselő-testület.
4 igen szavazat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
55/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadta.

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben több javaslat, észrevétel nincs, javasolom, hogy
az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet
fogadja el a képviselő-testület. 4 igen szavazat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
9/2015. (V. 22.)
rendeletet
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
4. Szigliget Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentése a 2014. év
vonatkozásában
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: A jelentés az önkormányzatnál 2014 évben végzett
ellenőrzésekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza. Kéri a képviselőket, mondják el
véleményüket, javaslataikat.
Amennyiben javaslat, észrevétel nincs, javasolom, hogy a szabályszerűségi ellenőrzési
jelentést a képviselő-testület fogadja el. 4 igen szavazat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
56/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014
évre vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzési jelentést tudomásul
veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésekben tett
javaslatoknak megfelelő intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Lutár Mária jegyző
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Vegyes ügyek
Domonkos Zoltán strandi bérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Ismerteti a kérelmet. (Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.)
Nincs akadálya annak, hogy almérővel rácsatlakozzon a vízhálózatra. A szennyvíz csatlakozás
lehetőségét azonban még meg kell vizsgálni. Mivel rögtön itt a szezonnyitás, javasolom, hogy
amennyiben a szennyvízcsatlakozást biztosítani lehet, járuljon hozzá a testület a vízhálózatra
történő csatlakozásra. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
57/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
amennyiben a szennyvízhálózatra történő csatlakozás lehetősége
biztosított – hozzájárul ahhoz, hogy Domonkos Zoltán
rácsatlakozzon a strandi vízhálózatra. Az almérő kiépítése a
vállalkozó költsége.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Környezetvédelmi program felülvizsgálata
Balassa Balázs polgármester: Elkészült a Balaton Kiemelt Térség Fejleszti Programja 2014
– 2020 tervezési időszakra és a Nemzeti Környezetvédelmi Program a 2014 – 2019 közötti
időszakra. A környezet védelméről szóló törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy a Nemzeti
Környezetvédelmi Program megújítását követően aktualizálja az önkormányzat
környezetvédelmi programját.
Szigliget község környezetvédelmi programját a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit
Kft. készítette el a Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Program részeként. A társulás keretében
lényegesen olcsóbb volt az önkormányzatoknak, mintha külön külön készíttették volna el.
Erre most is lehetőség lenne, javasolja, hogy a környezetvédelmi program megújítását,
aktualizálását Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Program részeként a Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft-nél rendeljék meg. A javaslatot a képviselő-testület 4 igen
szavazattal elfogadta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
58/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
a polgármestert, hogy a környezetvédelmi program megújítását,
aktualizálását Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Program
részeként a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft-nél
rendeljék meg.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Takács Andrea strandi bérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Takács Andrea 10 éve bérel a strand területén helyiséget
masszázs tevékenységre. Kéri, hogy továbbra is biztosítsa az önkormányzat számára a
helyiséget.
Javasolja, hogy 100.000 Ft bérleti díjért adják bérbe a helyiséget 2015 évben is. A javaslatot a
képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
59/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand
bejáratától balra lévő, 7 m2 nagyságú helyiség bérlőjéül 2015.
június 1-től 2015. augusztus 31-ig tartó időszakra, 100 e Ft
összegű bérleti díjért Takács Andrea Szigliget, Patak u. 15. szám
alatti lakost jelöli ki.
Megbízza a polgármester, hogy a képviselőtestület döntéséről a
kérelmezőt tájékoztassa és a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2015. május 25.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Kék Hullám Zászló strandminősítés
Balassa Balázs polgármester: Ismerteti a Balatoni Szövetség megkeresését. (Megkeresés a
jegyzőkönyv melléklete.) Javasolja, hogy a képviselő-testület nevezzen be a minősítésre. A
nevezési díjat strand dologi kiadásaira tervezett összeg terhére biztosítsa. A javaslatot a
képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
60/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete részvételi
szándékát fejezi ki a Balatoni Szövetség által meghirdetett Kék
Hullám Zászló strandminősítésben. A nevezési díjat a strand
dologi kiadásaira tervezett összeg terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a nevezési lap elküldéséről és a
nevezési díj befizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2015. május 27.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A Soponyai kanyarban lévő 481 hrsz-u ingatlant a képviselőtestület a 2005 évben elfogadott rendezési tervvel zöldterületté nyilvánította. Ezt a
telektulajdonos sérelmezi, megpróbálták már visszaminősíteni, de a Balaton törvény nem teszi
lehetővé. Egy 2000 m2 nagyságú területről van szó. A telektulajdonos javasolta, hogy
vásárolja meg az önkormányzat vagy elmegy a bírósághoz. Kapott az önkormányzat tőlük egy
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ajánlatot egy építési telek és 14 millió forint. Most újabb ajánlat érkezett 17 millió forint
összegű kártérítésre.
Javasolja, hogy a területet értékeltesse fel az önkormányzat, és annak birtokában döntsön. A
javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi
61/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
a polgármestert, hogy a Szigliget 481 hrsz-u ingatlant
ingatlanforgalmi szakértővel értékeltesse fel.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Szabó Tibor alpolgármester: A faluban járva azt tapasztalja, hogy több műemlék épület,
valamint műemlékkörnyezetben található épület állaga nagyon leromlott, az udvaruk
rendezetlen, több helyen építési törmelékkel van tele, mintha a tulajdonosok szándékosan nem
tartanák karban. Javasolja, hogy szólítsák fel a tulajdonosokat, valamint jelezzék a
műemlékvédelmi hatóság felé, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a hatóság.
Konkrétan a Pub, Gula istállóra, Várvendéglőre, Pásztor házra, és az Almás pincére gondol.
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a műemlék és műemlékkörnyezetben lévő
épületek állagával kapcsolatban szólítsuk fel a tulajdonosokat és a tett megállapításokat a
műemléki hatósággal közöljük, kérve, hogy az állagmegóvás érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
62/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a községben lévő több országos védelem alatt
lévő (Gula istálló, Várvendéglő, Pásztor ház, Almás pince)
műemlék épület valamint a műemlékkörnyezetben lévő Pub
állaga, környezete a védettségi fokának nem megfelelő, a
tulajdonosok a szükséges állagmegóvási munkákat évek óta nem
végezték el. Kéri a műemléki hatóságot, hogy hatáskörében az
épületek állagának megóvása érdekében járjon el.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a műemlék és
műemlékkörnyezetben lévő elhanyagolt épületek tulajdonosait
szólítsa fel az állagmegóvási munkák elvégzésére és
környezetük gondozására, továbbá a határozat kivonat
megküldésével tájékoztassa a műemléki hatóságot.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Lutár Mária jegyző
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Szőke István bérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Szőke István 2001. március 1-től bérli a Ciframjorban a
020/11 hrsz-u területet telephely céljára. A terület bérleti díja 7.700 Ft/hó (92.400 Ft/év). A
területet szeretné továbbra is bérelni, kéri a bérleti szerződés további 10 évre történő
meghosszabbítását. Javasolja, hogy a kérelemnek megfelelően hosszabbítsa meg a szerződést
a testület, a bérleti díjat 100.000 Ft/év összegben állapítsa meg. A javaslatot a képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
63/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget
Község Önkormányzata tulajdonában lévő 020/11 hrsz-u
ingatlant Szőke István Szigliget, Patak utca 9. szám alatti
lakosnak 10 éves időtartamra, 2025. december 31-ig bérbe adja.
A bérleti díjat 100.000 Ft/év összegben állapítja meg.
Megbízza a polgármester, hogy a képviselőtestület döntéséről a
kérelmezőt tájékoztassa és a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A 758 hrsz-u ingatlan tulajdonosa ajánlatot tett az
önkormányzatnak, hogy az ingatlant vásárolja meg. A képviselő-testület csak akkor tud
dönteni vagyoni ügyben, ha az ingatlan forgalmi értékét értékbecslő meghatározta. Javasolja,
hogy a képviselő-testület ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi érték
ismeretében döntsön az ajánlatról. A javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal
elfogadta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
64/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Szigliget 758 hrsz-u ingatlan tulajdonosától
érkezett ajánlatról ingatlanforgalmi szakértő által megállapított
forgalmi érték ismeretében tud dönteni.
Megbízza a polgármestert, hogy a forgalmi érték ismeretében a
javaslatot ismételten terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A Penny Market engedélyt kért arra, hogy a strand területén
2015. június 19-től, augusztus 30-ig szombatonként Penny-s kedvezményre jogosító
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kuponokat osszanak. Javasolja, hogy ne adjanak engedélyt. A javaslatot a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
65/2015. (V. 18.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem
engedélyezi, hogy a Penny Market a strand területén kuponokat
osszon.
Megbízza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.25 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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