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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. július 13-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 
 Dr. Karasszon Diana képviselő 

Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Lutár Mária jegyző 

Horváth József rendőr százados, közrendvédelmi osztály vezetője 
 
Lakosság részéről: 1 fő 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, Horváth István 
rendőr századost a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetőjét, 
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. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Szigliget község közbiztonságának 

helyzetéről 
2. A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása 
3. Vegyes ügyek 
 
 
1. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Szigliget község közbiztonságának helyzetéről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A beszámolót a képviselők kézhez kapták.  A statisztikai 
adatok örvendetesek, látszik az elvégzett munka eredménye. Egy többszázezer fős 
vendégforgalmat lebonyolító település esetében ezek az adatok országos szinten is elismerésre 
méltóak. Ezúton is köszönik a rendőrség és természetesen a polgárőrség munkáját is. 
 
Horváth József rendőr százados: Pár gondolattal szeretné kiegészíteni a beszámolót. 
Komoly idegnforgalmat lebonyolító településről van szó. A vár és a strand igen jelentős 
személy és gépjármű forgalmat bonyolít le. Ez különösen fontos a település méreteit 
figyelembe véve, sok a kiránduló tavasztól őszig. Biztonsági szempontból veszélyeztetett 
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településként tarják nyilván. Az autólopások területén jó eredményt értek el, ebben jelentős 
szerepe van a községben működő polgárőrségnek is. Munkájuk során a megelőzésre helyezik 
a hangsúlyt. Az utóbbi időben az utazó bűnözői jelenlét egyre intenzívebb, ami az egész 
Balaton parton jellemző. Fokozott igazoltatással próbálják kézben tartani, ehhez a technikai 
feltételek is adottak.  
A személy elleni bűncselekmények számának növekedése a családi problémákra vezethető 
vissza. 
Reméli, hogy a kamerarendszer kiépítése belátható időn belül megtörténik, az nagyban 
segítené a munkájukat. 
Megköszöni a polgárőrség munkájukhoz nyújtott segítségét. 
 
Balassa Balázs polgármester: Két héten belül elkészül két kamera, a várfeljárónál és a 
Bakos vendéglőnél. A felvételeket csak a rendőrség tudja majd visszanézni. 
Javasolja, hogy Szigliget község közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót a képviselő-
testület fogadja el.  5 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat meghozta az alábbi  
 
82/2015. (VII. 13.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság Szigliget község közbiztonságának 
helyzetéről szóló beszámolóját elfogadta. 

 
 
2. A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A hatályos rendeletet szabályait módosítani, pontosítani 
szükséges. Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Amennyiben a napirenddel 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs javasolja, hogy a rendelet tervezetet a képviselő-
testület fogadja el. 5 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
11/2015. (VII. 20.)   

r e n d e l e t e t 
 
a talajterhelési díjról 

 
3. Vegyes ügyek 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület előző ülésen hozott határozatának 
megfelelően tárgyalást folytatott Nárai Imréné ingatlantulajdonossal a 212/6 hrsz-u ingatlan 
megvásárlásával kapcsolatban. 
Egyeztettek alpolgármester úrral együtt a tulajdonos képviselőjével, a tulajdonos hajlik arra, 
hogy az önkormányzatnak értékesítse a lakást. Kéri alpolgármestert, hogy mondja el mi a 
véleménye az ingatlanról. 
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Szabó Tibor alpolgármester: Szépen rendbe van hozva az épület, a nyílászárók ki vannak 
cserélve, azonnal beköltözhető állapotban van. A hozzátartozó garázs is fel van újítva. A 
tulajdonos által kért vételárat reálisnak tartja. 
 
Balassa Balázs polgármester: Újra van nádazva, új a víz és a villanyvezeték, ásott kút van 
hozzá. Az a javaslata, hogy vásárolja meg az önkormányzat. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A többi lakás is megvásárolható? 
 
Balassa Balázs polgármester: A többi tulajdonosnak ajánlatot kell tenni, ha úgy gondolja a 
testület, hogy megvásárolja a lakásokat.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: El kellene dönteni, hogy mit szeretnének vele kezdeni, mert a 
faluközpontban nagyon rosszul néz ki így az az épület 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, bízza meg a testület, hogy a 212/6 hrsz-u ingatlan 
értékbecslését ingatlanforgalmi szakértőnél rendelje meg. 5 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
83/2015. (VII. 13.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
a Szigliget 212/6 hrsz-u ingatlant megvásárolja, megbízza a 
polgármestert, hogy az ingatlan értékbecslését ingatlanforgalmi 
szakértőnél rendelje meg. 
Határidő: 2015. július 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Kerékpárút építés a kikötő és a Csonkatorony között 
 
Balassa Balázs polgármester: Mindenki tudja, hogy a kikötő és a Csonka-torony közötti út 
mellett szeretne az önkormányzat kerékpárutat építeni. Az új szabályoknak megfelelően 
átdolgoztatta a koncepciót. A kerékpárút kialakítására több változat készült, az első, hogy az 
utat megszélesítik és mindkét oldalon egy felfestett sávval választják le a kerékpárutat. A 
testület ezt a változatot nem támogatta. A következő változat szerint az út mellet füves 
védősáv és a kerékpárút. Erre azt mondta a testület, hogy a zöldsávot nem szeretné. Most van 
rá jogszabályi lehetőség, hogy a közutat és a kerékpárutat egy felfestett sávval válasszák el, a 
sávon belül a gépjárművek nem közlekedhetnek. (Bemutatja a terveket)  
A terv megvalósításához területet kell vásárolni. A képviselő-testületnek fel kell mérni, hogy 
mekkora területet érint, erre vonatkozóan terület kimutatást kell készíttetni egy földmérővel. 
Szántó művelésű ágban vannak a területek, ezért művelésből ki kell vonni, elképzelhető, hogy 
rendezési tervet kell módosítani. Nem egyszerű megoldás, de el kell dönteni, hogy akarják-e 
ebben a formában és akkor el kell indítani a folyamatot. Terv szinten készen vannak, de végig 
kell járni, hogy mekkora területet, milyen költségen mit kell bevonni, kivonni. Ez egy 
hosszadalmas eljárás, talán egy év múlva lesz belőle valami. 
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Káli Magdolna képviselő: Régi igényt elégítene ki, legalább 10 éve mondják, hogy meg 
kellene csinálni. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Nemcsak kerékpárút, hanem járda is, mert arra is nagy 
igény van. 
  
Balassa Balázs polgármester: Funkcionálisan lehet járda is és kerékpárút is. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Nem lehetne szélesebb, mert, ha a kerékpárútra rámegy a 
gyalogos, akkor a kerékpáros elüti.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ez a szabvány méret.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a kikötő és a Csonka-torony közötti közút mellett – a 
bemutatott nyomvonalon – kerékpárút építését a határozza el. Bízza meg, hogy az építési 
engedélyezési eljáráshoz szükséges szakhatósági egyeztetéseket végeztesse el és keresse meg 
az érintett ingatlantulajdonosokat a szükséges terület megvásárlása céljából. 5 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
84/2015. (VII. 13.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kikötő és 
a Csonkatorony közötti közút mellett - a bemutatott 
nyomvonalon - kerékpárút építését a határozza el.  
Megbízza a polgármestert, hogy az építési engedélyezési 
eljáráshoz szükséges szakhatósági egyeztetéseket végeztesse el. 
A kerékpárút kialakításához szükséges terület megvásárlása 
céljából az érintett ingatlantulajdonosokat keresse meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
Pályázati kiírás az Eötvös u. 9. szám alatti üzlethelyiség és pince kereskedelmi célú 
üzemeltetésére 
 
Balassa Balázs polgármester: A pályázati kiírást a képviselő-testület döntésének 
megfelelően elkészítették. A bérleti szerződést 2019. december 31-ig kötnék meg. Az 
elbírálásnál az elsődleges szempont nem a megajánlott bérleti díj, hanem az, hogy a bérlő 
hasznosításra vonatkozó elképzelése mennyire illik az önkormányzat elképzeléseihez. 
Javasolja, hogy a pályázati kiírást az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a képviselő-
testület. 5 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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85/2015. (VII. 13.) Kt.   
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő Szigliget Eötvös utca 9. szám 
alatti üzlethelyiség és pince hasznosítására nyilvános pályázatot 
ír ki, a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati kiírásnak megfelelően. 
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé 
és a beérkezett pályázatokat – a bérlő kiválasztása céljáról – 
terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  
 

Könyvtár nyitva tartásának meghatározása 
 
Balassa Balázs polgármester: A 2015. évi költségvetési törvényben a könyvtár és közösségi 
ház működtetésére biztosított támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési 
önkormányzat biztosítsa a könyvtári szolgáltató hely és a közösségi színtér nyitva tartását a 
hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, a közművelődési intézmény nyitva 
tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig. A támogatás jogszerű felhasználása 
céljából szükséges a közösségi színtérként is működtetett könyvtár, közösségi ház nyitva 
tartását módosítani.  
Javasolja a nyitva tartást kedd-szombati napokon 12.00 órától 18.00 óráig, minden hónap 
utolsó péntekén 15.00 órától 21.00 óráig meghatározni. 5 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
86/2015. (VII. 13.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Básti 
Lajos közösségi ház és könyvtár nyitva tartását az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
Kedd - szombat   12.00 – 18.00 óra 
minden hónap utolsó péntek   17.00 – 21.00 óra  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Érkezett az önkormányzathoz könyvtárosi munkakörre egy 
pályázat. A pályázó a községbe fog költözni, szívesen látná el a könyvtárosi feladatokat. A 
szükséges képesítéssel rendelkezik. A jelenlegi könyvtárosunk nyugdíjba készül, úgy 
tervezzük, hogy az idegenforgalmi irodában foglalkoztatott dolgozóval fogjuk a jövőben 
megoldani a könyvtárosi feladatokat. Elvégezte a szükséges IKSZT tanfolyamot is, hogy át 
tudja venni a pályázattal vállalt feladatokat.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A közösségi házba egy ember elég. 
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Szalainé Bárány Éva képviselő: A nyári időszak egy kicsit mozgalmasabb, akkor majd az 
idegenforgalmi irodába felvesznek valakit.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Amennyiben vesznek fel valakit, akkor az a javaslata, hogy 
pályáztassák meg az állást. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a nyugdíjazás miatt megüresedő könyvtárosi 
álláshelyet ne pályáztassa meg a képviselő-testület, az álláshelyet a jelenleg foglalkoztatásban 
lévőkkel töltse be. 5 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
87/2015. (VII. 13.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
megüresedő könyvtárosi álláshely betöltésére nem ír ki 
pályázatot. Az álláshelyet az önkormányzatnál foglalkoztatásban 
lévő dolgozóval tölti be.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Káli Magdolna képviselő: A Csonka-torony alatt lévő telkek tulajdonosai sorra húzzák fel a 
kerítéseket, védve a telküket a vadaktól. Sajnos ahány kerítés annyiféle, nagyon csúnyán néz 
így ki. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Igen valóban nem szép, de meg kell védeni a termést a 
vadaktól. 
 
Mezey Artúr: Bejelenti, hogy a Petőfi u. 32. számú ház előtt az önkormányzat tulajdonában 
lévő támfalon és korláton az ingatlantulajdonos utasítására 2 m magas, tömör fakerítést 
építenek. 
 
Balassa Balázs polgármester: Az ülés után ki fog menni, és a szükséges intézkedést 
megteszi, amiről Mezey Artúr bejelentőt írásban tájékoztatni fogja. 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 11.45 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs      Lutár Mária 
  polgármester           jegyző 
 
 


