Képviselő-testület
Szigliget

Jegyzőkönyv

Készült: Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én 11.30
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Káli Magdolna képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Szabó Tibor alpolgármester
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, 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.
2.
3.
4.

Családsegítő gyermekvédelmi Szolgálat működésével kapcsolatban nyilatkozat
Mobil jegyvásárlási rendszerre érkezett ajánlat megtárgyalása
Iskolakezdési támogatás
Vegyes ügyek

1. Családsegítő Gyermekvédelmi Szolgálat működésével kapcsolatban nyilatkozat
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Törvényi változás történt, ami a jelenlegi formában nem
engedi a további működést. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. Közös hivatalon belül egyforma
szolgáltatási módon kell ellátni, tehát nem működik, hogy Hegymagas és Szigliget az Együtt
Egymásért Társulás keretében lássuk el, a többiek meg a tapolcai környéki társulással.
Váltanunk kell és a többség úgy döntött a 6-ból 4-en, hogy ők szeretnének a tapolcai
társulásban maradni, ezért javasolom, hogy január 1-től a családsegítő és gyermekvédelmi
szolgálattal kapcsolatos feladatokat a Tapolca Környéki Társulás keretében lássuk el.
Káli Magdolna képviselő: Akkor a labor ügyében is lépnünk kell, mert nem fognak erre
szállítani már.
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Balassa Balázs polgármester: Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért,
kérem szavazzon. Köszönöm. A testület egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
109/2015. (X. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
figyelemmel az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvénnyel
módosított, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény
136. § (8) és (9) bekezdéseiben foglaltakra – felülvizsgálta az
önkormányzat
kötelezően
ellátandó
családsegítés
és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásának módját,
szervezeti kereteit, és az e feladatok biztosítására kötött ellátási
szerződéseket. A felülvizsgálat eredményeként az alábbiak
szerint dönt:
Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló, a 2015. évi CXXXIII. törvénnyel módosított
1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) és (1a) bekezdés a) pontjában
foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó
családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére
vonatkozó feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás kertében, a társulás által fenntartott Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300
Tapolca, Nyárfa u. 3.) keretében az önkormányzat és a társulás
között létrejött ellátási szerződés alapján, társulás keretében
kívánja ellátni.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2015. október 20.

2. Mobil jegyvásárlási rendszerre érkezett ajánlat megtárgyalása
Balassa Balázs polgármester: Az OTP-től megkerestek és nemcsak bennünket, hanem az
összes Balaton parti strandot, hogy kifejlesztettek egy online rendszert, melyen a balatoni
strandokra is lehet jegyet venni. (Ez vonat, koncert és egyéb jegyvásárlásoknál már működik.)
Ők adnak hozzá egy leolvasót, ami a telefonról leolvassa a jegyvásárlást. Én ezt két okból is
támogatnám, az egyik, hogy nagy gondot okoz nekünk az aprópénz, másrészt az emberek
50%-a azt fogja mondani, hogy inkább nem állok sorba a pénztárnál, hanem gyorsan
bepötyögöm, megveszem online és akkor csak annyit kell, hogy odamutatom és mehetek be.
Az OTP havonta elszámol velünk, nekünk egy fillér kezelési költséget nem kell fizetni, a
kezelési költséget a felhasználó fizeti, ugyanúgy, mint a parkoló automatánál, tehát mi forintra
pontosan elszámolva megkapjuk, hogy hány gyerek jegyet vásároltak, úgyhogy nekünk
igazából költségünk ezzel nincs. Tehát ez egy olyan berendezés, ami hangjelzést is ad, illetve
vagy piros vagy zöld jelzést. Egy kód fog megjelenni a telefonon. Ha ez működik, én
szeretném ezt a várban is bevezetni. A másik, amiért nagyon jó lenne, mert nagyon sokan
elégedetlenkednek amiatt, hogy nem lehet bankkártyával fizetni. Úgy gondolom, a Balaton
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parti strandok nagy része be fog lépni, Csopakon és Vonyarcvashegyen működött a tavalyi
évben, a polgármesterek dicsérik, igazából vesztenivalónk ezzel úgy gondolom nincs.
Káli Magdolna képviselő: Koncerteken ezt régóta használják már, de hogyha kimegy az
illető a strand területéről ez újra beolvassa? Mert koncerteken adnak egy papírt, azzal lehet
visszamenni. Lesz ilyen lehetőség a strandon is?
Balassa Balázs polgármester: Nincs. Egyszeri belépésre jogosít fel.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Akkor ezt fel kell tűntetni jól láthatóan, hogy egyszeri
belépésre jogosít fel, ne ott veszekedjenek.
Balassa Balázs polgármester: Ez olyan, mint a beléptető rendszer mármint, a körforgó, ott
sem lehet bemenni még egyszer.
Balassa Balázs polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm.
A testület egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
110/2015. (X.12.) Kt.
határozatot

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vár, a
strand és a koncertek belépőjegyeinek értékesítése céljából
kapcsolódik az OTP Bank által üzemeltett mobil jegyértékesítési
rendszerhez.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési feltételek
kidolgozása és a működtetésre vonatkozó megállapodás
megkötése céljából vegye fel a kapcsolatot az OTP Bakkal, a
megállapodás tervezetet jóváhagyásra terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3. Iskoláztatási támogatás
Balassa Balázs polgármester: A tavalyi összegeket mondom, felsőfokú intézetbe járók
10.000 Ft, középiskolások, általános iskolások 13.000 Ft, az óvodások 6.000 Ft támogatást
kaptak. Erre költségvetési fedezet az idén is megvan.
A kérdés, hogy akarunk-e emelni, akarjuk-e módosítani vagy az elmúlt évi mértéket tartsuk
meg?
Szalainé Bárány Éva képviselő: Szerintem ez így is nagyon szép gesztus az
önkormányzattól.
Káli Magdolna képviselő: Ezt tartsuk meg.

3

Balassa Balázs polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm.
A testület egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
111/2015. (X.12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
szigligeti állandó lakos óvodáskorú gyermekek részére 6.000 Ft,
az általános iskolai tanulóknak 13.000 Ft, a középiskolai
tanulóknak és a felsőoktatási intézmények hallgatóinak 10.000
Ft iskolakezdési támogatást állapít meg. A támogatás kifizetése
a házipénztárból történik.
A jogosultságot a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda
óvodavezetője és a Szigligeti Általános Iskola igazgatója által
kiadott lista alapján, illetve iskolalátogatási igazolással kell
igazolni.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Lutár Mária jegyző

4. Vegyes ügyek
Postcard automata működtetésére javaslat
Szalainé Bárány Éva képviselő: Egyedi képeslap automata működtetésére kapott tájékoztató
anyagot ad át, az ötletet jónak tartja, akár a várban, akár a strandon lehetne üzemeltetni.
Káli Magdolna képviselő: Külföldön látott már ilyet, jó ötletnek tartja.
Balassa Balázs polgármester: A várban saját képeslapokat árulnak, a strandon el tudná
képzelni.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Turisztikai irodánál is lehet.
Balassa Balázs polgármester: Felveszi a kapcsolatot az üzemeltetővel és jelzi felé, hogy a
lehetséges helyszín a strand. A választól függően követően visszatérnek az ajánlatra.

Süllőfesztivál
Balassa Balázs polgármester: A Turisztikai Egyesülettől kérelem érkezett a képviselőtestülethez, hogy a strand területét és nagy parkot térítésmentesen bocsássák rendelkezésükre
a Süllőfesztivál idejére. Javasolja, hogy ugyanúgy, mint tavaly, a területet térítésmentesen
adják, a közműdíjat, szemétszállítást, egyebeket a Turisztikai Egyesület fizeti.
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Az igénybe vehető területet kordonnal jelölik ki, a kordon elemek elkészültek, azok a
későbbiekben is használhatók lesznek.
Szabó Tibor alpolgármester: Tavalyi dolgokkal való szembesülés, a kabinok közötti
viacolor zsíros lesz, rá fog folyni az olaj, nem lehet kivédeni. A strand ugyanúgy fog kinézni,
mint az elmúlt évben. Sok eső esett, fel van ázva, biztos tönkre fog menni. A Simon Péter
területére kellene felvinni, lenyírni ott a füvet. A parkolás is gond volt máskor is, ha kiesik a
parkoló még nagyobb lesz. Megállapodást kell kötni, hogy mindennemű kárt, ha kár
keletkezik, fizessen ki a Turisztikai Egyesület. És akkor nincs vita. Ekkora tömeget nem lehet
kezelni.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ezt a fesztivált más helyszínre nem lehet elvinni.
Szabó Tibor alpolgármester: Ki fogja megtéríteni, ha kár lesz?
Szalainé Bárány Éva képviselő: A kitelepülők, ha kárt okoznak, ők térítik meg. Nem
okozhat kárt ott.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület a Turisztikai Egyesület
által szervezett Süllőfesztivál idejére a strand területét - az előzetesen egyeztetett módon
elhelyezett vendéglátó egységek, színpadok elhelyezésére - ingyenesen az Egyesület
rendelkezésére bocsássa. A rendezvény ideje alatt a közműköltségeket, szemétszállítást, a
rendezvény kapcsán jelentkező egyéb költségeket, pl. jogdíj, a Turisztikai Egyesület fizesse.
Amennyiben az önkormányzati tulajdonban károkozás történik, annak megtérítése a rendező
kötelezettsége.
Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 4 igen, 1 tartózkodás.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi
112/2015. (X.12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Turisztikai Egyesület által szervezett Süllőfesztivál idejére a
strand területét - az előzetesen egyeztetett módon elhelyezett
vendéglátó egységek, színpadok elhelyezésére - ingyenesen az
Egyesület rendelkezésére bocsátja. A rendezvény ideje alatt a
közműköltségeket, szemétszállítást, a rendezvény kapcsán
jelentkező egyéb költségeket, pl. jogdíj, a Turisztikai Egyesület
fizeti. Amennyiben az önkormányzati tulajdonban károkozás
történik, annak megtérítése a rendező kötelezettsége.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről
a Turisztikai Egyesület vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Óvoda munkaterve
Balassa Balázs polgármester: Az előző testületi ülésen már tárgyalta az előterjesztést a
képviselő-testület. A döntés az volt, hogy az óvodavezető tegyen javaslatot rövidebb nyári
lezárásra. Az óvodavezető leírta milyen jogszabályok nem engedik ezt. A jogszabályt nem
ilyen kicsi óvodákra találták ki. Elvárása a képviselő-testületnek 2016-ban, hogy csak egy
hónapra zárjon be nyáron az óvoda, összehangolva Badacsonytördemiccel. Ugyanúgy
működne, mint Badacsonytördemicen, a nyári szabadságolás idejére megbízással
alkalmaznának egy óvónőt, így a szabadságokat ki lehetne adni. 200-300 e Ft éves plusz
költsége lenne. Tavaly is maradt a költségvetésből, az előző évi maradványból finanszírozható
lenne. Nyári időszakban nem maradnának ellátatlanul gyerekek. Aki a javaslattal egyetért
kézfelemeléssel jelezze. 5 igen szavazat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
113/2015. (X.12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartását összehangolva a badacsonytördemici óvoda zárva tartásával - 1
hónapban
határozza
meg.
Az
óvodapedagógusok
szabadságolásának biztosítására 1 hónap időtartamra 1 fő
megbízásos jogviszonyban alkalmazott óvodapedagógus
költségeit a 2014. évi maradvány terhére biztosítja.
Megbízza az óvodavezetőt, hogy az óvoda munkaterv
tervezetébe a zárva tartás idejét a képviselő-testület döntésének
megfelelően módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Szalay Csabáné óvodavezető
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testületnek dönteni kell az óvoda munkatervének
véleményezésével kapcsolatban is. Javasolja, hogy az előzőekben elfogadott kiegészítéssel a
munkatervben foglaltakkal értsen egyet a testület. Aki a javaslatot elfogadja kézfelemeléssel
jelezze. 5 igen szavazat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
114/2015. (X.12.) Kt.
határozatot
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
113/2015. (X.12.) Kt határozatba foglalt kiegészítéssel egyetért
az önkormányzat fenntartásában működő Szigligeti Napközi
Otthonos Óvoda vezetője által 2015/2016. nevelési évre
készített, a határozat 1. mellékletét képező munkatervben
foglaltakkal.
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2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat
megküldésével, értesítse az a Szigligeti Napközi Otthonos
Óvoda vezetőjét.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: azonnal
Óvodás gyermekek logopédiai foglalkozásra szállítása
Balassa Balázs polgármester: Az óvodás gyermekek szülei kérik az önkormányzat
segítségét 3 gyermek heti egy alkalommal történő szállításához. A logopédus nem tud kijárni
az óvodába, be kell őket vinni Tapolcára. A szülők dolgoznak, nem tudják megoldani a
szállítást. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa a gyermekek szállítását, a gyermekek
felügyeletét azonban a szülők felváltva oldják meg.
Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm. A testület egyhangúlag
elfogadta.
115/2015. (X. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodás
gyermekek logopédiai foglalkozásra történő szállítását heti egy
alkalommal az önkormányzati kisbusszal biztosítja. A
gyermekek felügyeletéről a szülőknek kell gondoskodni.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
szülőket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Partvonal-szabályozás
visszavonása

módosításának

kezdeményezésére

vonatkozó

határozat

Balassa Balázs polgármester: Miniszterelnöki Hivataltól megkapták a választ a kikötő
melletti területen javasolt csónakkikötő és vitorlás oktatóbázis kialakítására vonatkozóan. A
javaslatot nem támogatják, mivel a jelenlegi szabályozás szerint nincs erre lehetőség. Aki
egyetért azzal, mivel a Miniszterelnöki Hivatal nem támogatta a módosítására vonatkozó
beadványt, ezért partvonal-szabályozás módosítását nem indítjuk el.
Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm. A testület egyhangúlag
elfogadta.
116/2015. (X.12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett
területének
lehatárolásáról
és
vízpart-rehabilitációs
tanulmánytervének elfogadásáról szóló, 24/2004. (XI.11.) TNM
rendelet módosításának kezdeményezésére vonatkozó 79/2015.
(VII. 6.) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tulajdonosi hozzájárulást,
megadta az október 24-i tűzijátékra.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek körében végzett
felmérés szerint a gyermekek többsége lúdtalpas, ez megelőzhető lenne, ha időben célzott
tornát végeznének. Célszerű a tornát óvodás korban elkezdeni, öt alkalomra 25.500 Ft-ért jön
helybe a szakember. Javasolja, hogy a költségekből 20.000 Ft-ot vállaljon az önkormányzat, a
többit pedig a szülők vagy a szülői munkaközösség adja hozzá.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a javaslatot jónak tartja és támogatja. Aki
egyetért képviselő-társuk által tett javaslattal kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igen.
117/2015. (X.12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodás
gyermekek részére 20.000 Ft-ot biztosít lúdtalp tornára.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
az óvodavezetőt tájékoztassa.
Határidő: 2015. október 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.40 órakor bezárta.
Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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