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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. augusztus 11-én 
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 

 
Távolmaradását bejelentette: 
 Dr. Karasszon Diana képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
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. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szigliget 212/4 és 206/2 hrsz-u ingatlan megvásárlására javaslat  
2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Háziorvosi Ügyelet létszámleépítésével 

kapcsolatos döntés  
3. Vegyes ügyek 
 
1. Szigliget 212/4 és 206/2 hrsz-u ingatlan megvásárlására javaslat  
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigliget 212/4 hrsz-u ingatlan tulajdonosai vételre 
ajánlották fel a lakóházat és a hozzátartozó külön helyrajzi számon feltüntetett gazdasági 
épületet és udvart. Az értékbecslés elkészült, mely szerint a lakóház értéke 5.110 e Ft, a 
gazdasági épület és udvar értéke 1.788 e Ft. (Értékbecslés a jegyzőkönyv mellékletet.) 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat vásárolja meg a lakóházat 5 millió 
Ft és a hozzátartozó gazdasági épületet 1.500 e Ft vételáron.. A vételárat az általános tartalék 
terhére biztosítsa a képviselő-testület.  
Aki egyetért azzal, hogy a Szigliget 212/4 hrsz-u lakóházat és a 206/2 hrsz-u gazdasági épület 
és udvar ingatlant az önkormányzat megvásárolja, az kérem, szavazzon. Egyhangú igen. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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89/2015. (VIII. 11.) Kt.   
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megvásárolja a Szigliget 212/4 hrsz-u lakóház megnevezésű, 74 
m2 nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát 5.000.000 Ft 
valamint a Szigliget 206/2 hrsz-u kivett gazdasági épület, udvar 
megnevezésű, 852 m2 nagyságú ingatlan 7/32-ed tulajdoni 
hányadát 1.500.000 Ft vételáron.    
A képviselő-testület az ingatlanvásárlás költségeit az általános 
tartalék terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 

     
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
az ingatlantulajdonosokat tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Háziorvosi Ügyelet létszámleépítésével 
kapcsolatos döntés  
 
Balassa Balázs polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás által fenntartott 
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi 
okok miatt felmentésre kerül 1 fő közalkalmazott gépkocsivezető.  
A létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez szükséges a 
társulás tagjainak nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy megszakítás nélküli foglalkoztatására 
nincs lehetőség. Az önkormányzatnál nincs mód a továbbfoglalkoztatásra, javasolja, hogy a 
határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.  4 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
90/2015. (VIII. 11.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja, a jelen 
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás 
által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt 
felmentésre kerülő közalkalmazottat (1 fő gépkocsivezető)  a 
fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
a tervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett személy 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  
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A Képviselő-testület a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz 
történő benyújtását támogatja, azzal egyetért. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozat 
kivonatot a Tapolca Környéki Társulás (8319 Lesenceistvánd, 
Kossuth u. 145.) részére küldje meg. 
 
Felelős:  Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. 

 
Vegyes ügyek 
 
Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására kiírt pályázat, 
pályázati cél meghatározása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Javasolja, hogy 
a határozati javaslatnak megfelelően igényeljék a támogatást. 4 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
91/2015. (VIII. 11.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat 
keretében „Köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve 
felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása” pályázati 
alcélra 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forinttámogatási igényt 
nyújt be.  

  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap és pályázattal 
kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.  
Megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról az ebr42 
önkormányzati információs rendszeren keresztül gondoskodjon.  

 
 
Balassa Balázs polgármester: A jegenyefa ültetési programhoz kapcsolódva javaslat érkezett 
a képviselő-testülethez, hogy a több generációs szigligeti kötődésű családok a család nevében 
fát ültethessenek családtagjuk tiszteletére. A javaslattevő kérte, hogy a kijelölés, beszerzés, 
ültetés folyamatában járjak el.  
 
A képviselők egyöntetű véleménye, hogy továbbra is csak a kiemelkedő sportolók emlékére 
ültessen az önkormányzat jegenyefát.  
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat továbbra is csak a 
kiemelkedő sportolók emlékére ültessen jegenyefát. 4 igen szavazat 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
92/2015. (VIII. 11.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra 
is csak a kiemelkedő sportolók emlékére ültet jegenyefát. 
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a 
javaslattevőt tájékoztassa. 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 11.45 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 
 


