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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 23-án 
11.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 Balassa Balázs polgármester 

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

 
Távolmaradását bejelentette:  
 Szabó Tibor alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 Szalay Csabáné óvodavezető 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, Szalay Csabáné 
óvodavezetőt, 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. Az önkormányzat fenntartásában működő Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. 
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése 

2. Vidéki általános iskolába járó gyerekek szállításával kapcsolatos ajánlatok megtárgyalása 
3. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 
4. Szigligeti Általános Iskola működtetéséhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek átadására 

vonatkozó megállapodás 
5. Vegyes ügyek 

 
 
1. Az önkormányzat fenntartásában működő Szigliget Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. 
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Több szülő jelezte, hogy a két hónapos nyári szünet hosszú, 
ha mindkét szülő és a nagyszülők is dolgoznak nehéz megoldani ilyen hosszú időre a 
gyermekek felügyeletét. A szabadság egy részét évközben kellene kiadni, és jobban össze 
kellene hangolni a nyári szünetet a badacsonytördemici óvoda nyitva tartásával. 
 
Szalay Csabáné óvodavezető: Megoldódott, átvitték a gyerekeket Badacsonytördemicre. 
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Balassa Balázs polgármester: Volt két hét, amikor egyik óvoda sem volt nyitva, össze kell 
hangolni a két intézmény nyitva tartását.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Nagy probléma a nyári szabadságolás alatti nyitva tartás, 
több szülő jelezte, hogy nagyon nehéz megoldani a gyerekek felügyeletét ebben az 
időszakban. 
 
Balassa Balázs polgármester: Rugalmasan meg kell oldani, nem lehet a nagyszülőkre 
hárítani a gyermekek nyári ellátását.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület átdolgozásra küldje vissza a munkatervet, az óvodavezető 
tegyen javaslatot a nyári szabadságolás más módon történő megoldására. Aki a javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
98/2015. (IX. 23.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
 1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat fenntartásában működő Szigligeti Napközi 
Otthonos Óvoda vezetője által 2015/2016. nevelési évre készített 
munkatervben meghatározott nyári szünet időtartamával nem ért 
egyet. Felkéri az óvodavezetőt, hogy az intézmény dolgozóinak 
szabadságolására a képviselő-testület soron következő ülésére 
dolgozzon ki más javaslatokat.  
 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével, értesítse az a Szigligeti Napközi Otthonos 
Óvoda vezetőjét.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
2. Vidéki általános iskolába járó gyerekek szállításával kapcsolatos ajánlatok 
megtárgyalása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előző ülésen döntött arról a képviselő-testület, hogy a más 
településekről a Szigligeti Általános Iskolába járó gyermekek szállítására vonatkozóan az 
intézményvezető kérjen árajánlatokat. Az árajánlatokat megkapták az MB Balaton Kft. 
Tapolca-Balatonederics-Szigliget-Badacsonytördemic körjáratra 9.900 Ft + Áfa/alkalom, a 
VOLÁN ugyanerre a körjáratra 13.440 Ft + Áfa/alkalom, a Badacsonylábdi-Szigliget 
útvonalra az MB Balaton 6.300 Ft + Áfa/alkalom, a VOLÁN 10.080 Ft + Áfa/alkalom 
árajánlatot adott. A legolcsóbb összeggel számolva 1.500 e Ft/év költséggel kell számolni. 
Javasolja, hogy 2015. október 1-től december 31-ig a Badacsonylábdi-Szigliget útvonalra az 
MB Balaton Kft-vel kössön az önkormányzat szerződést 6.300 F t+ Áfa/alkalom díjért. A 
Balatonedericsről és Nemesvitáról járó gyermekeket továbbra is az önkormányzati autó 
szállítja. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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99/2015. (IX. 23.) Kt.   
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskolába járó gyermekek szállítására 2015. 
október 1-től december 31-ig Badacsonylábdi-Szigliget 
útvonalra az MB Balaton Kft-vel köt szerződést 6.300 Ft + 
Áfa/alkalom díjért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
3. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt évben éltek a pályázati lehetőséggel, a fa kiosztása 
azonban sok feszültséget keltett, mert a jövedelemigazolások alapján több rászorulót nem 
tudtak támogatni. Korábban is megoldotta az önkormányzat saját erőből, erre ez évben is lesz 
lehetőség. Javasolja, hogy a képviselő-testület ne nyújtson be pályázatot szociális tűzifa 
támogatásra, saját forrásból oldja meg a rászorultak tüzelővel való ellátását. Aki a javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat 
Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
100/2015. (IX. 23.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
belügyminiszter által a Magyarország 2015 évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. 
helyi önkormányzatok támogatásai fejezet a helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázatra támogatási igényt 
nem nyújt be. 

 
4.  Vegyes ügyek 
 
Szigligeti Általános Iskola működtetéséhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 
átadására vonatkozó megállapodás 
(Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testületet már tájékoztatta arról, hogy az általános 
iskola működtetését a KLIK veszi át az önkormányzattól. Az erre vonatkozó megállapodást a 
tankerület igazgatójával egyeztette, megszületett a végleges megállapodás. A műfüves pálya 
használatát nem engedték át és azt is kikötötték a szerződésben, amennyiben a felső tagozat 
megszűnik az épület csak azon részét használhatja a KLIK, ahol az alsó tagozatos oktatás 
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folyik. Javasolja, hogy a megállapodás aláírására hatalmazza fel a képviselő-testület. Aki a 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
101/2015. (IX. 23.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv mellékletét 
képező megállapodás tervezet szerint Szigliget Község 
Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
között a Szigligeti Általános Iskola (Szigliget, Kossuth u. 53. 
218 hrsz) működtetéséhez kapcsolódó létszám, jogok és 
kötelezettségek átadás-átvétele, valamint az intézmény 
elhelyezését biztosító, a működtetéshez szükséges ingó- és 
ingatlan vagyonelemekre vagyonkezelői jog alapítása 
megállapodást aláírja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Vízdíj túlfizetés visszafizetése 
 
Balassa Balázs polgármester: A Kisfaludy utcai bérlakás volt bérlőjének, a vízmérő 
átírásának elhúzódása miatt 148.164 Ft túlfizetése keletkezett. Javasolom, hogy a túlfizetés 
összegét a volt bérlőnek fizesse vissza az önkormányzat. Aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
102/2015. (IX. 23.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigliget, Kisfaludy utca 27. szám alatti bérlakás volt bérlőjének 
–  a vízmérő átírásának elhúzódása miatt keletkezett – 148.164 
Ft összegű vízdíj túlfizetését visszafizeti. 
Megbízza a polgármestert, hogy a túlfizetés összegének a volt 
bérlő számlájára történő átutalásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Eötvös u. 3. szám alatti üzlethelyiség és pince kereskedelmi célú üzemeltetésére kiírt pályázat 
elbírálása 
 
Balassa Balázs polgármester: A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett. (Ismerteti a 
pályázatot.) A pályázó 400 e Ft-ot ajánlott bérleti díjként egy évre. Nagyobb lehetőséget lát az 
üzlethelyiségben, a megajánlott bérleti díjat kevésnek tartja. 
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Dr. Karasszon Diana képviselő: Nagyon kevésnek tartja a megajánlott bérleti díjat.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Véleménye szerint is nagyon kevés a megajánlott bérleti díj.  
 
Balassa Balázs polgármester: Határozzanak meg egy minimum bérleti díjat?  
 
Káli Magdolna képviselő: Igen, másfél millióra gondolt. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Nem lesz könnyű kitermelni, vannak a bérleti díj mellett 
más költségek is. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A négyszázezer akkor is nagyon kevés, egy milliót javasol. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek a 
képviselő-testület, mivel a megajánlott összeget kevésnek tartja. A pályázatot írja ki újra, 
melyben a minimális bérleti díjat 1 millió forintban határozza meg. Aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
103/2015. (IX. 23.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös 
u. 3. szám alatti üzlethelyiség és pince kereskedelmi célú 
üzemeltetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  
A 84/2015. (VII. 13.) Kt. határozatban elfogadott pályázati 
feltételeket kiegészíti azzal, hogy a minimális bérleti díjat 1 
millió forintban határozza meg.  
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot ismételten tegye 
közzé. 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester   

 
 
Általános iskola támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Az iskolaigazgató arról tájékoztatta telefonon, hogy vett 
20.000 Ft értékben a napköziseknek játékokat, kéri, fizesse ki az önkormányzat.. Illetve 
terveznek karácsony körül egy nagyobb összegű beruházást, melyhez kéri a lehetőség szerinti 
támogatást. Az iskola népszerűsítése érdekében október 16-tól iskola előkésítő foglalkozást 
terveznek nagycsoportos óvodások számára. A foglalkozások lebonyolításához 45-50 e Ft 
támogatást kér. (Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A cél pozitív, csak az eljárás azt jelenti, hogyha erre 
rábólintanak, akkor a jövő hónapban már egy 200 e Ft-os és így tovább számlák fognak 
érkezni. 
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Balassa Balázs polgármester: Kéri, a képviselő-testületet, hogy milyen mértékben támogatja 
az iskolát. Az számára nem indok, hogy mennyi marad meg az önkormányzatnak, mondván, 
hogy nem az önkormányzat üzemelteti az iskolát, főleg úgy, hogy egyelőre nem látni, hogy ki 
fogja fizetni a közüzemi számlákat. Arról nem is beszélve, hogy most bevállalnak egy 
buszjáratot. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Hozzanak olyan határozatot, hogy ezt még kifizetik, de 
ebben a félévben más extra igényt már nem tudnak támogatni. Az iskola előkészítő tényleg jó 
ötlet.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Hiába mondták meg a múltkor is, hogy kap 25 e Ft-ot, és 
azt ossza be. A vásárlást számolja el annak a terhére. Az iskola előkészítőhöz szükséges 40-50 
e Ft-ot tegye félre abból az összegből, amit amúgy is adnak. Mindamellett egyetért azzal, 
hogy csinálják az iskola előkészítőt.  
 
Káli Magdolna képviselő: Véleménye szerint ezt most már ki kell fizetni, de innentől már ne 
legyen, hogy utólag ad be számlát, hanem előre egyeztesse le.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Vállalkozóként azt mondja, előre meg nem beszélt számlát 
nem fizetünk ki. Ez csak anyagi szempontú megítélés.  
 
Balassa Balázs polgármester: Két lehetőség van, vagy utoljára tesz a testület egy gesztust, 
vagy azt mondja, hogy nem fizet, gazdálkodja ki.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Azt látja jó megoldásnak, akár kifizetik akár nem, ha 
határozatban leszögezik, hogy a buszt is kifizetik, ebben a félévben ne kérjen mást. Azt a 25 e 
Ft-ot ossza be havonta. Mivel a buszt is kifizetik, ez legyen az utolsó. 
 
Balassa Balázs: Javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület az iskola előkészítőt 50 e Ft-
tal, a többi kiadást pedig oldja meg az igazgató a havi keretből. Aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
104/2015. (IX. 23.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskolában induló iskola előkészítőt 50.000 
Ft-tal támogatja az általános tartalék terhére. 
A keret felhasználásáról az általános iskola igazgatójának 2015. 
december 31-ig számlákkal kell elszámolni. 
A képviselő-testület az általános iskola igazgatója által 
benyújtott egyéb költségigényt nem támogat, azokat a havi 25 e 
Ft-os költségkeretből kell megoldani.  
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  
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Rókarántói út lezárása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Rókarántói út és a Külsőhegyi út kereszteződésénél van egy 
építkezés, betonozni szeretnének, de csak pumpával tuják lenyomni a betont, ezért egy fél 
napra le szeretnék lezárni a Külsőhegyi utat. Ezt nyáron szerették volna, de nem engedte az 
idegenforgalom miatt. Október 2-án pénteken vagy október 5-én hétfőn szeretnék 7.30 - 12.00 
óra között lezárni az utat, ha hozzájárul a képviselő-testület. Amennyiben igen, azt fogja 
kérni, hogy a lakosságnak egy szórólapot dobjanak be. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A szemetesen hétfőn jönnek, a hétfői nap nem jó. 
 
Balassa Balázs polgármester: A keddi nap jobb lenne a nyaralók miatt, akkor tájékoztatni 
fogja a kérelmezőt, hogy keddtől csütörtökig lehet róla szó 7.30 - 12.00 óráig, ha kiértesítik a 
lakosságot.  Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
105/2015. (IX. 23.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Külsőhelyi úton folyó építkezéshez 
felhasználandó beton szállítása idejére október 6-tól 7-ig egy 
meghatározott napon 7.30 – 12.00 óra közötti időszakban a 
Külsőhegyi út le legyen zárva, amennyiben a tulajdonos az 
érintett lakosok értesítését, a lezárás közúti jelzését vállalja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 
kérelmezőt tájékoztassa. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Közúti jelzőtábla 
 
Balassa Balázs polgármester: A 71-es úton Badacsonytördemic és Balatonederics felől is 
volt két tábla, ami jelezte a várat. A nagy vihar széttépte, visszategyék-e? A két tábla 140 e Ft 
+ Áfa. A közútkezelő már felszólította az önkormányzatot, hogy a két oszlopot vegye ki, ha a 
táblákat nem helyezik vissza. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Vissza kell tenni. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Jó volt az a két tábla, vissza kell tenni. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy tegyék vissza a 71-es út mellé a várat jelző 
tájékoztató táblákat. A költségeket 140 e Ft+Áfát az általános tartalék terhére biztosítsák. Aki 
a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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106/2015. (IX. 23.) Kt.   
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, hogy a várat jelző tájékoztató táblákat rendelje 
meg és a 71-es út melletti kihelyezéséről gondoskodjon. 
A táblák költségét, 140.000 Ft + Áfa az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
Határidő: 2015. október 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Soponyai úti telek hasznosítására javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: A Soponyai kanyarban megvásárolt telek hasznosítására 
javasolja, hogy íjászpályát alakítsanak ki rajta. Látott már ilyen pályát, céltáblák vannak 
kihelyezve, X Ft-ért mindenki kap egy íjat és X nyílvesszőt és azzal egy órát ott el lehet 
lövöldözni. A telekhatáron van a sziklafal, ahol nem tud elmenni a vessző, nem tud odamenni 
senki. Lekaszálják a területet, vesznek céltáblákat, kihelyezik és megpróbálják. Kidolgozzák, 
hogy hogyan lehet megvalósítani.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Jó megoldásnak tartja. 
 
Káli Magdolna képviselő: Arra gondolt, hogy kondi-gépeket kellene kihelyezni, több helyen 
látott már balatoni strandokon is.  
 
Balassa Balázs polgármester: Még azt is el lehet ott helyezni. Maradjanak abban, hogy 
rendbe teszik a telket, felmérik és döntenek a hasznosításról.  
 
Balassa Balázs polgármester: Kovács Kálmán javaslatot tett az önkormányzatnak, hogy a 
patak partján lévő kiskert tulajdonjogát elcserélné a háza mellett lévő önkormányzati telek 
résztulajdonáért. A szomszédos ingatlan tulajdonosai ugyanis azon a telken járnak be nagy 
autókkal, ami őt zavarja, tönkreteszi a házát. Szeretné a területet lekeríteni úgy, hogy csak 
gyalogosok tudjanak rajta közlekedni. A telket nem tudják eladni, mert a Kamonkő tanösvény 
a telken megy keresztül. Több megoldás is lenne, előkészíti, hogy dönteni tudjanak. 
 
 
Kisfaludy utca egyirányúsításának feloldása 
 
Balassa Balázs polgármester: Többen jelezték, hogy a Kisfaludy utca egyirányúsítását 
október 1-től szűntessék meg, mert a téli időszakban nagyon nehezen lehet közlekedni a 
csoknyai köves úton. Javasolja, hogy 2015. október 1-től 2016. április 31-ig a Kisfaludy utca 
egyirányúsítását a képviselő-testület oldja fel. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 3 igen szavazat, 1 tartózkodás. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
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107/2015. (IX. 23.) Kt.   
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzati tulajdonban lévő Kisfaludy utca egyirányúsítását 
2015. október 1-től 2016. április 31-ig feloldja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a közúti jelzőtáblák 
kihelyezéséről gondoskodjon.  

 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő távozik az ülésteremből, a képviselők száma 3 fő. 
 
 
Ajánlat a Szigliget 204/2 hrsz-u ingatlan értékesítésére 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigliget 204/2 hrsz-u ingatlan tulajdonosai megkeresték, 
hogy értékesítenék a telek tulajdonukat képező ½ részét, ami a cselédházaknál lévő udvarrész. 
A telek másik felét az önkormányzat már megvásárolta. A telek árát lakásuk tetőfelújítására 
illetve a tűzfal rendbetételére szeretnék fordítani. A kérésük az, hogy a telken lévő fatárolót 
még használhassák. Az önkormányzat 1,5 millió Ft-ért vásárolta meg a telek másik részét 
szeptemberben, javasolja, hogy ezért az összegért vásárolják meg a felajánlott telekrészt is. 
Az ingatlanforgalmi szakértői vélemény rendelkezésre áll. Aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 3 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
108/2015. (IX. 23.) 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. október 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Egy kérdése lenne, lehetséges, hogy Szalai Anna indulhat a 
középiskolások asztalitenisz világbajnokságán, amit májusban rendeznek Izraelben. Sok 
minden kérdéses még a dologban, az a kérdése, ha sikerül kijutni, kaphatna-e az 
önkormányzattól támogatást. A család nem tudja az utazás, a kint tartózkodás teljes költségét 
vállalni.  
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Balassa Balázs polgármester: Úgy emlékszik, hogy más fiatal is kapott támogatást, amikor 
világversenyre ment, de támogattak már olyan szigligeti lakost is, aki futóversenyen vett részt. 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 13.00 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


