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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. november 6-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 Diána képviselő 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Lutár Mária jegyző 
Kertész Mártonné szociális ügyintéző 

 
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. Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásról szóló 3/2015. (II. 28.) rendelet 

módosítása 
2. Strandi öntözőrendszerre érkezett ajánlatok elbírálása  
3. Strandon ingatlan vásárlás 
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése  
5. Vegyes ügyek 
 
 

1. Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásról szóló 3/2015. (II. 28.) rendelet 
módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Szociális rendeletünkben a támogatások megállapításához 
meghatározott minimum összegek nagyon alacsonyan vannak megállapítva, a rendelet 
alkalmazása során azt tapasztaltuk, hogy a rászorulók támogatása ilyen jövedelemhatárok 
mellett nagyon nehéz, ezért javasoljuk ezek vizsgálatát.   
 
Kertész Mártonné szociális ügyintéző: Tulajdonképpen 4 támogatási forma van, amit az 
önkormányzat megállapít a rendelet alapján. Ez a lakhatási támogatás, a rendkívüli települési 
támogatás, a krízistámogatás, és az otthonteremtési támogatás, ahol jövedelemi határ nincs 
megállapítva. A jövedelemhatárok emelését javasoljuk az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Balassa Balázs polgármester: Aki ezekkel a módosításokkal el tudja fogadni a rendeletet, az 
kérem, most szavazzon. Köszönöm. A testület egyhangúlag elfogadta. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
12/2015. (XI. 16.)  

r e n d e l e t e t 
 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásról szóló 
3/2015. (II. 28.) rendelet módosításáról 

 
2. Strandi öntözőrendszerre érkezett ajánlatok elbírálása 
 
Balassa Balázs polgármester: Javaslatom, hogy a strandon gyepszőnyegben ne 
gondolkodjunk, hanem az öntözőrendszert alakítsuk ki az egész strand területén. Kértem 
ajánlatot, az ajánlat végösszege magas, de arányában ugyanannyi, mint amit a tavasszal 
kiépítettünk. Novák Andráséktól kértem árajánlatot, nekem óriási pozitívum velük 
kapcsolatban, hogy egész nyáron ránéztek az öntözőrendszerre. Az árajánlat két részből áll, 
anyag és munkadíj, ez összesen 4.570 ezer Ft. Amennyiben megvalósul, a strand egész 
területét öntözni tudjuk. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy ezt elkészíttetjük, akkor ezt 
most ősszel meg kell valósítani.   
 
Dr. Karasszon Diána képviselő: Mennyi az anyag és mennyi a munkadíj? 
 
Balassa Balázs polgármester: A munkadíj: 2 millió 486 ezer Ft, az anyag költség: 2 millió 
83 ezer Ft. Ezen nincs áfa. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én azt mondom, próbáljunk még árajánlatot beszerezni. ÁFA 
nélkül beszélünk 5 millió Ft-ról. Ez rengeteg. 
 
Dr. Karasszon Diána képviselő: Én azt mondanám, hogy kezdjük el minél hamarabb a 
munkát. De ha a Tibor árajánlatot akar kérni, azt is lehet. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az összeget jelenleg nem fogadjuk el, 
új árajánlatokat kérünk be, az kérem, most szavazzon. 2 igen, 2 tartózkodás, 1 nem szavazat. 
A javaslatot nem fogadta el a testület. 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot nem 
fogadta el. 
 
119/2015. (XI. 6.) Kt.  

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületet a strandi 
öntözőrendszer 5.570 e Ft összegű kialakítására vonatkozó 
javaslatot nem fogadta el. 

 
 
3. Strandon ingatlan vásárlás 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
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Balassa Balázs polgármester: A strandon eladó az újságos üzlet, melyet célszerű lenne 
megvásárolni mivel az alatta lévő földterület az önkormányzaté. Az ingatlanforgalmi szakértő 
3 millió Ft-ra értékelte.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő Mennyiért lehetne azt kiadni? 
 
Balassa Balázs polgármester: Az újságosok 800 ezer Ft-ot fizettek egy évre. El kell 
döntenünk, hogy meg akarjuk-e venni, de akkor minél hamarabb dönteni kell. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Én azt mondom, hogy meg kellene venni. Ha bérbe lehet adni, 
akkor visszajön azaz összeg, ugyanakkor gazdagabbak leszünk ott egy építménnyel. 
 
Dr. Karasszon Diána képviselő: Nagyon jó helyen van és nagyon sok funkciót ki lehet neki 
találni az újságoson kívül is, majd meglátjuk, hogy amikor pályáztatjuk, akkor kik 
jelentkeznek rá. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az ingatlanszakértő által 
megállapított 3 millió Ft-ért megvásárolja Kozma Tibornétól az újságos üzlethelyiséget, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
120/2015. (XI. 6.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
887/2 hrsz-u ingatlanon lévő újságos üzlethelyiséget 
megvásárolja az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 
3.000.000 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. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
4. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Szigligeti gyerekek számára a szigligeti iskola van kijelölve. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A badacsonytördemicieknek miért nem? Nem lehet, hogy 
megváltoztassák? Nekünk az lenne az egyszerűbb szállítás szempontjából, ha mi lennénk a 
körzetük. 
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Balassa Balázs polgármester: Ez a kormányhivatal javaslata, amit én most a testület elé 
terjesztek. A kormányhivatal a KLIK javaslatát is kikéri illetve kikérte, mivel ők tartják fenn, 
működtetik az összes iskolát. 
Aki egyet az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kérem, most szavazzon. Köszönöm. A 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
121/2015. (XI .6.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott és 
közzétett, Tapolcai Járásban Szigliget településre vonatkozó, 
kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatár 
meghatározásával. 
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs. 
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal részére küldje meg. 
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2015. november 30.  

 
5. Vegyes ügyek 
 
Majori házak felújítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A majori lakások felújításával szépen haladnak, ami elkészült 
azt mielőbb hasznosítani kellene. Az egyik, akár már karácsony környékén kiadhatóvá válna. 
A megvásárolt lakásokat turisztikai célra javasolja hasznosítani, 14-15 ezer forintért, 2 
személy részére ki lehet adni. Ha csak 100 napot számolunk, 1,5 millió Ft éves bevétel. A 
képviselő-testület 1,5 millió Ft-ot biztosított a felújításra, amiben bent van a tető, ami még 
ezután készül el, a nyílászárók kb. 500 ezer Ft-ba kerültek, és maradt még 400 ezer Ft a 
felújításra. Be kellene rendezni, és a fűtést kialakítani. Kéri a képviselő-testületet, hogy ehhez 
biztosítson még 500 ezer Ft-ot. 
E munkákkal párhuzamosan elkezdenék a másik lakás felújítását is, ehhez a megvásárolandó 
anyagokra (Járólap, csempe, hajópalló, nyílászárók stb.) 1 millió Ft-ra lenne szükség. Aki 
ezzel egyet ért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő –testület egyhangúlag megszavazta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
122/2015. (XI. 6.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1. A Szigliget 212/2 hrsz-u ingatlan felújítására (fűtés kialakítás, 
bútor és egyéb berendezési tárgy vásárlás) 500.000 Ft-ot biztosít 
az általános tartalék terhére. 
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2. A Szigliget 212/4 hrsz-u ingatlan felújítására (külső- és belső 
nyílászárók cseréje, járólap, csempe, hajópalló) 1.000.000 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 

 
Újévi csobbanás 
 
Balassa Balázs polgármester: Elkezdődtek az Újévi csobbanás programjának szervezését, 
jelentkezett egy támogató, aki 1.270.000 Ft-tal kíván ehhez hozzájárulni. Ez az összeg a 
költségeket majdnem teljes egészében le is fedi. A támogató a Royal Vodka, akik nagy 
lehetőséget látnak a reklámban, illetve vodkát szeretnének árulni. 1.270 e Ft, amit 
felajánlottak, illetve promóciót, minden fürdőzőnek törölközőt adnak. 
Azt kérik, hogy az Újévi csobbanás névben legyen benne a Royal Vodka, mint támogató. 
Most tárgyal a Mystery Gang zenekarral. Ők lejönnének a karácsonyfa állításra, és nagy 
reklámot jelentene a rendezvénynek. 
Amennyiben egyetértet a képviselő-testület, a Royal Vodkával, a támogatási szerződést 
megkötjük, a támogatás összege 1.270 e Ft, plusz egyéb reklámanyag. Aki ezzel egyetért, 
kérem, most szavazzon. Köszönöm. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
123/2015. (XI. 6.) Kt. 
  h a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Royal 
Vodka által az Újévi csobbanás program költségeinek 
biztosítására felajánlott 1.270.000 Ft összegű támogatást és a 
reklámanyagot elfogadja. Vállalja, hogy a rendezvény nevében a 
„Royal Vodka” elnevezést feltünteti. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá. 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására 
javaslat 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Múltkor döntöttek arról, hogy gyermekjóléti, családsegítő 
szolgálat feladatait 2016. január 1-től a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás keretében 
látják el. Ezzel kapcsolatban illetve az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban is módosítani 
szükséges a társulási megállapodást. Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal 
egyetért, kérem most szavazzon. Köszönöm. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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124/2015. (XI. 6.) Kt. 
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az 
előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően 
jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot 
küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett. 
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2015. november 20. 

 
A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 
Társulási Megállapodás módosítására javaslat 
 
Balassa Balázs polgármester: A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Társulás társulási megállapodása is módosul, mert Zalahaláp csatlakozik a 
társuláshoz, illetve az előző napirendi pont keretében tárgyalt feladatokat Szigliget 
vonatkozásában már nem e társulás látja el. Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal 
egyetért, kérem most szavazzon. Köszönöm. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  
 
125/2015 (XI. 6.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Lesencéktől a Balatonig Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodását az 
előterjesztett módosító okiratban foglaltakkal egyezően 
jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot 
küldje meg a Társulás elnökének további intézkedés végett. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2015. november 20. 

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

Kmf. 
 

 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


