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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. szeptember 7-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 

Dr. Karasszon Diana képviselő 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, Benkő Katalint, 
az általános iskolaigazgatóját, 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. Szigligeti Általános Iskola részére karbantartáshoz, működéshez szükséges eszközök 

vásárlása 
2. Szigliget 481 hrsz-u ingatlan vásárlási ügye 
3. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás 
4. Javaslat a Szigliget 204/2 hrsz-u ingatlan megvásárlására 
 
1. Szigligeti Általános Iskola részére karbantartáshoz, működéshez szükséges eszközök 
vásárlása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az általános iskola igazgatója levélben kereste meg az 
önkormányzatot, melyben tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. szeptember 1. 
napjától a KLIK fenntartása alá kerül az iskola, de az új fenntartó egyelőre nem tudja ellátni 
az iskolát új irodai felszerelésekkel, ezért kéri, hogy az önkormányzat a továbbiakban is 
bocsássa rendelkezésükre a fénymásoló, nyomtató, telefon, hangosító berendezéseket. Kéri a 
mobiltelefon cseréjét annak rossz állapota miatt. Kéri továbbá, hogy a tanulók iskolába 
történő szállításában az önkormányzat adjon a továbbiakban is segítségét.  
Az iskola folyó kiadásainak finanszírozására 25.000 Ft/hó keretösszeget kér, melyet a 
versenyekre való utazásokra, az iskola és falu rendezvények dekorációjára, fűnyíróba benzin 
vásárlására, kisebb reprezentációs kiadásokra, az iskola mindennapi életéhez szükséges kisebb 
tételek fedezetére használnának.  
Szükségük lenne továbbá egy mosógépre. 
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Az iskola szeretné továbbra is működtetni a korábbi években indított szakköröket (rajz, 
énekkar, furulya, néptánc, dzsúdó), ehhez kéri a szaktanárok díjazásának biztosítását. 
A kérelemben foglaltak többsége teljesíthető. Javasolja, hogy az igazgató a havi 25.000 Ft-os 
keret terhére vásárolja meg a mobiltelefont. Az óvodában van mosógép, ami használható az 
iskola textíliáinak mosására is, ezért külön mosógépet nem vásárolnak. A fűnyíráshoz a 
fűnyírót az önkormányzat biztosítani fogja.  
A szakkörök működtetéséhez a szaktanárok óradíját azzal a feltétellel tudja az önkormányzat 
vállalni, hogy az önkormányzati rendezvényeken az iskola tanulói szerepelnek és a nemzeti 
ünnepeket az iskola szervezi.  
A gyermekek szállítására az iskolaigazgató kérjen árajánlatokat, azok ismeretében dönt a 
képviselő-testület arról, hogy a szállítást milyen módon oldja meg. Aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazat 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
93/2015. (IX. 7.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskolában a karbantartási munkák 
elvégzéséhez szükséges anyagok megvásárlásával, az iskola 
üzemeltetéséhez szüksége egyéb feltételek biztosításával 
kapcsolatban az alábbi döntést hozta:  
A Képviselő-testület 
 
1. 2015. szeptember 1-től 2015. június 30-ig 25.000 Ft/hó 

költségkeretet biztosít az intézmény folyó kiadásainak 
biztosítására. 

2. A mobil telefon előfizetési díját továbbra is Szigliget Község 
Önkormányzata fizeti, az új telefonkészüléket az általános 
iskola igazgatója a havi költségkeret terhére vásárolja meg. 

3. A szakkörök (rajz, énekkar, furulya, néptánc, dzsúdó) 
működtetéséhez a szaktanárok óradíját (9 óra) az 
önkormányzat biztosítja azzal a feltétellel, hogy a községben 
a nemzeti ünnepeket az iskola szervezi és az önkormányzat 
rendezvényein az általános iskola tanulói szerepelnek. 

4. Megbízza az általános iskola igazgatóját, hogy a gyermekek 
iskolába szállítására vonatkozóan személyszállító 
vállalkozóktól kérjen árajánlatot, és azt juttassa el a 
képviselő-testülethez.  

 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. Szigliget 481 hrsz-u ingatlan vásárlási ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigliget 481 hrsz-u ingatlan megvásárlásáról 75/2015. 
(VII. 6.) Kt. számú határozatával döntött a képviselő-testület. Az ingatlan tulajdonosai a 
felajánlott vételárat elfogadták, az adásvételi szerződés megköthető. 
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A 2015. évi költségvetésben ingatlanvásárlásra 30 millió forint előirányzat van tervezve. Az 
előirányzat terhére 17.704 ezer forintot költött a testület, a maradvány 12.296 ezer forint nem 
elegendő a 481 hrsz-u ingatlan vételárának kifizetésére. Javasolom, hogy a hiányzó 4.304 ezer 
forintot az általános tartalék terhére biztosítsa a képviselő-testület. Aki a javaslattal egyetért 
kézfelemeléssel jelezze 4 igen, 1 nem szavazat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
 
94/2015. (IX. 7.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
481 hrsz-u ingatlan megvásárlására vonatkozó 75/2015. (VII. 6.) 
Kt. számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
 
A képviselő-testület az ingatlan vételárát 12.296.000 Ft-ot 
Szigliget Község Önkormányzata 2015 évi költségvetésében 
ingatlanvásárlásra biztosított előirányzat, 4.304.000 Ft-ot az 
általános tartalék terhére biztosítja.  
 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
3. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás 
 
Balassa Balázs polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2016 évi pályázati fordulóját 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. 
A képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy csatlakozik-e a pályázati rendszerhez. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Javasolja, hogy 2016 évben is csatlakozzanak a 
pályázathoz, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el. Aki a javaslattal 
egyetért kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
95/2015. (IX. 7.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
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önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben 
rögzíti. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
csatlakozási nyilatkozatot írja alá és az Általános Szerződési 
Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek és a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálására vonatkozó szabályzatnak megfelelően az „A” és „B” 
típusú pályázati kiírást készítse el és tegye közzé. 
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő 212/2 hrsz-u ingatlanok felújítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A megvásárolt majori lakás rendbetételét az önkormányzati 
dolgozók elkezdték, vannak azonban olyan munkák, melyhez szakember szükséges és a 
felújításhoz építőanyagok vásárlásra is szükség van. A nádtető felújítását, illetve a nyilászárók 
cseréjét mielőbb el kell végezni. Ez a szakemberek által végzett felmérés alapján 1.100 e Ft. 
Egyéb anyagszükséglet 400 e Ft, összesen 1.500 e Ft-ra lenne szükség a felújítási munkákra. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a 212/2 hrsz-u lakás felújítására 1.500 e Ft-ot biztosítson 
az általános tartalék terhére. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 5 igen 
szavazattal elfogadta a testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
96/2015. (IX. 7.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
212/2 hrsz-u ingatlan felújítására (nádtető felújítás, külső- és 
belső nyilászárók cseréje, anyagköltség) 1.500.000 Ft-ot biztosít 
az általános tartalék terhére. 
Megbízza polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a 
képviselő-testület elé. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
5. Javaslat a Szigliget 204/2 hrsz-u ingatlan megvásárlására 
 
Balassa Balázs polgármester: Balla Csaba felajánlotta az önkormányzatnak a Szigliget 
204/2 hrsz-u ingatlan ½ tulajdoni hányadát. Az ingatlan a majori házakhoz tartozó udvar, 
illetve melléképületek. Az értékbecslés elkészült, javasolja, hogy az ingatlant vásárolja meg 
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az önkormányzat. (Értékbecslés a jegyzőkönyv melléklete.) Aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazat.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
97/2015. (IX. 7.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
204/2 hrsz-u ingatlan ½ tulajdoni hányadát megvásárolja az 
ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 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 ingatlantulajdonost tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 
 
 


