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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 21-én 
11.30 órakor kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 

Balassa Balázs polgármester 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 
Szabó Tibor alpolgármester 
Dr. Karasszon Diána képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Lutár Mária jegyző 
Szalay István műszaki ügyintéző 

 
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt és 
műszaki ügyintézőnket, Istvánt. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
határozatképes. Javasolom, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a 
Képviselő-testület. Kérdezném, hogy van-e kiegészítés a napirendi pontokkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni, kérem, most szavazzon, köszönöm, Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A település rendezési tervének módosításához beérkezett kérelmek véleményezése 
2. Szigligeti Római Katolikus Egyházközség és Szigliget Község Önkormányzata között 

konzorcium megállapodás a templom külső felújítására 
3. Tapolca Város Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata, Hegymagas Község 

Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata között konzorcium megállapodás a 
Tapolca – Szigliget közötti kerékpárút építésére 

4. Vegyes ügyek 
 
1. A település rendezési tervének módosításához beérkezett kérelmek véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Folyamatosan kapjuk a rendezési terv módosítására vonatkozó 
javaslatokat illetve az önkormányzat érdeke is több módosítás megvalósítása. Összeállítottunk 
egy anyagot, ugyanezt kapta meg Laposa József, aki a rendezési terv módosításokat készítette. 
Megkértük véleményezze, adjon ajánlatot, hogy mi az, ami megvalósítható, és mi az, ami 
nem.  
A polgármester a továbbiakban ismerteti az előterjesztésben szereplő módosító javaslatokat.) 
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Elég sok az önkormányzati igény, van módosítási kérelem is. Maradjunk abban, hogy nem 
határozunk meg költséget, számszerűsíteni nem tudom, hogy mennyibe fog ez kerülni. 
Javasolom, hogy a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerinti módosítási javaslatok alapján 
kérjünk konkrét árajánlatot. Aki ezt támogatja, kérem, most szavazzon. Egyhangú igen, 
köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
42/2016. (III. 21.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
község Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 
módosítását határozza el, a jegyzőkönyvhöz csatolt módosítási 
javaslatnak megfelelően. 
Megbízza a polgármestert, hogy a a Helyi Építési Szabályzat és 
a szabályozási terv módosítás elkészítésére kérjen árajánlatot. 
Határidő: 2016. április 10. 
Felelős. Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. Badacsonytördemici Plébánia Hivatal és Szigliget Község Önkormányzata között 
konzorciumi megállapodás a templom külső felújítására 
 
Balassa Balázs polgármester: Az egyházközség pályázni szeretne a templom felújítására. Az 
önkormányzat támogatja a felújítást, azt vállalva, hogy a megvalósítani kívánt fejlesztés 
részeként 10 padot elhelyez az iskolánál lévő parkban. Ehhez kellene 65 514 Ft forint önrészt 
biztosítani.  
A benyújtandó pályázatok kapcsán szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a 
Balatoni Szövetség elnökeként jelentős mértékben nőttek a feladataim. Szeretném, ha 
bizonyos feladatokat Szabó Tibor alpolgármester végezne az elkövetkezendő időszakba. 
Ennek megfelelően, nekem az lenne a kérésem a Képviselő-testület felé, az összes 
mostanában beadandó pályázattal kapcsolatban, hogy Szabó Tibor alpolgármester legyen 
felhatalmazva a pályázat előkészítésével és a benyújtással kapcsolatos dokumentáció 
aláírására.  
Aki egyetért azzal, hogy 65 514 Ft forint önrésszel támogassuk a beruházást, és konzorciumi 
megállapodást kössünk az kérem szavazzon. Köszönöm, egyhangú igen.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
43/2016. (III. 21.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő testülete a „VP-6-
7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázaton a 
Badacsonytördemici Plébánia Hivatallal (Badacsonytördemic, 
Szent István u. 26.) konzorciumi partnerként történő indulás 
mellett dönt. 



 3

- A projekt címe: Műemlék felújítás Szigligeten 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címei:  

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 28.  
8264 Szigliget Kossuth utca 53. hrsz: 217/4 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő 
(saját forrás): 65 514 Ft. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét éves 
költségvetésében elkülöníti. 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Szabó Tibor alpolgármestert a 
Badacsonytördemici Plébánia Hivatallal Műemlék felújítás 
Szigligeten pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére és a „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatási kérelem benyújtására” című dokumentum aláírására. 
 
Határidő:  2016. április 30. 
Felelős: Szabó Tibor alpolgármester 

 
 
3. Tapolca Város Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata, Hegymagas 
Község Önkormányzata és Szigliget Község Önkormányzata között konzorcium 
megállapodás a Tapolca – Szigliget közötti kerékpárút építésére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Balassa Balázs polgármester: Ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen adni, kellett egy 
előzetes dokumentációt készíteni, ami 1 millió forint + ÁFA, valamint ügyintézési költséget 
biztosítani, ehhez Tapolca fél millió forinttal járulna hozzá, az érintett három település között 
osztanák el a fennmaradó részt, így Szigliget községnek bruttó 241.300 forinttal kellene a 
tervezési költségekhez hozzájárulni.  
Javasolom, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület azzal, hogy Szabó 
Tibor alpolgármestert bízza meg a pályázat előkészítésével és a benyújtással kapcsolatos 
dokumentáció aláírására.  
Aki ezzel egyetért, kérem most szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag a testület elfogadta. 
 
44/2016. (III.21.) Kt. 

h a t á r o z a t 
I. 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kerékpáros turisztikai és hivatásforgalom fejlődése elősegítésére 
fontosnak és szükségesnek tartja a Balatoni bringakörút és 
Tapolca város közötti kerékpárút kiépítését a határozat 
mellékletét képező nyomvonalvázlat alapján; 
egyetért azzal, hogy Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca 
települések önkormányzatai kössenek konzorciumi szerződést, a 
2014-2020 évek közötti európai uniós programozási időszak 
Széchenyi 2020 fejlesztési programban meghirdetett Veszprém 
megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretei között megjelent „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című, „TOP-3.1.1.-15” azonosító számú 
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pályázati felhívására az elérhető, legfeljebb 500.000.000 Ft, azaz 
Ötszázmillió forint támogatás elnyerésére pályázat kerüljön 
benyújtásra, a dokumentációban előírt tartalommal. 
 
Felelős: Szigliget Község Alpolgármestere 
Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 

II. 
   

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget, 
Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével a 
Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút 
kiépítésére irányuló konzorcionális pályázat benyújtásával, 
előkészítésével kapcsolatos költségek fedezetére bruttó 241.300 
Ft, azaz Kettőszáz negyvenegyezer-háromszáz forint összeget 
biztosít a Tapolcai Városfejlesztési Kft. részére a költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
     
Felelős: Szigliget Község Alpolgármestere 
Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 
 

III. 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Szabó Tibor alpolgármestert Szigliget, 
Hegymagas, Raposka, Tapolca települések részvételével a 
Balatoni bringakörút és Tapolca város közötti kerékpárút 
kiépítésére irányuló konzorcionális pályázat benyújtásával, 
előkészítésével kapcsolatos, szükséges intézkedések megtételére 
és a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási 
kérelem benyújtására” című dokumentum aláírására. 
       
Felelős: Szabó Tibor Szigliget Község Alpolgármestere 
Határidő: 2016. március 31. és folyamatos 

 
4. Vegyes ügyek 
 
Kardos Krisztián strandi újságos pavilon bérbevételére vonatkozó kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Strandon lévő újságos pavilonra érkezett egy kérelem. 
Napilap, hetilap, újságértékesítés a fő profil. Totó-lottó egyéb szerencsejáték árusítás, 
palackozott borok, minőségi magyar pálinka, ÁNTSZ által engedélyezett csomagolású hazai 
termékek árusítása. Röviden, tömören ennyi lenne az elképzelés.  
Az üzlethelyiséget 2016 évben vásárolta meg az önkormányzat, előzőleg az épület 
tulajdonosa az épület alatti földterületet bérelte. Annak a bérleti díja 230 ezer Ft/év volt. 
Javasolom, hogy 500.000 Ft/év összegben állapítsa meg a képviselő-testület a bérleti díjat. 
 
Káli Magdolna képviselő: A termékkört úgy határozzuk meg, hogy környékbeli 
őstermelőktől származó termékeket, helyi palackozott borokat árusíthat. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Mennyi időre döntünk? 
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Balassa Balázs polgármester: 2019. december 31-ig, mint a már megkötött bérleti 
szerződések esetében. Aki ezt így el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. Köszönöm. A 
testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
45/2016. (III. 21.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strandi 
újságos pavilont Kardos Krisztián Szigliget, Patak utca 7. szám 
alatti lakosnak 2019. december 31-ig bérbe adja.  
A bérleti díj összegét 500.000 Ft/év összegben határozza meg. 
Az üzlethelyiségben újságértékesítés, totó – lottó szerencsejáték 
értékesítés folytatható, valamint helyi palackozott borok és 
minőségi magyar pálinka, környékbeli helyi termelőktől 
származó termékek árusíthatók.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés megkötésére. 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Liget utca 
 
Balassa Balázs polgármester: Liget utcában a Táj- és Településvédő Kör kezdeményezésére 
és segítségével kialakult egy park, melyet jövőre bővíteni kell. A Táj- és Településvédő Kör 
javaslatot tett a park elnevezésére, Tündér liget elnevezést javasolnak.  
 
Szabó Tibor alpolgármester: Nekem ez a név nem tetszik, bennem rossz érzéseket kelt. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Hamarosan szeretnének névadó ünnepséget tartani, nincs 
sok időnk gondolkodni, mert a táblát is kellene készíttetni.. 
 
Káli Magdolna képviselő: Gólyaliget nem lenne jobb? 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ez nekem is tetszene. 
 
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy ezt a fás - ligetes területet, ahol az 
újszülöttek tiszteletére ültettek fákat, Gólyaligetnek nevezzük el, az kérem, most szavazzon. A 
testület egyhangúlag elfogadta, köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
46/2016. (III. 21.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
1. Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szigliget község tulajdonában lévő 199/34 hrsz-u közterületet 
2016. május 1. napi hatállyal „Gólyaliget” park elnevezéssel 
jelöli meg. 



 6

2. A Képviselő testület felkéri jegyzőt, hogy a névváltoztatásról 
értesítse a szükséges személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a 
közterület nevét a közterület nyilvántartásba vezettesse fel, 
továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak átvezetése 
érdekében a szükséges bejelentést tegye meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosság 
tájékoztatása érdekében, továbbá az utcanév tábla megrendelése 
és elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Lutár Mária jegyző 
 

Petőfi utca egyirányosítása 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A Petőfi utcában is célszerű lenne az egyirányú forgalmi 
rendet bevezetni. Különösen nyáron veszélyes a közlekedés. 
 
Balassa Balázs polgármester: Szakvéleményt kellene erre kérni, azért is, hogy a jelzőtáblák 
szabályosan legyenek kihelyezve. Aki egyetért azzal, hogy felkérjünk egy forgalom technikai 
szakértőt, hogy a Petőfi utca egyirányosításáról vonatkozóan készítsen szakvéleményt, az 
kérem, most szavazzon. Köszönöm. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
47/2016. (III. 21.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi 
utca egyirányúvá tételét szükségesnek tartja. Megbízza a 
polgármestert, hogy a megvalósítás indokoltságára, módjára 
vonatkozóan készíttessen szakvéleményt, mely alapján a 
Képviselő-testület dönt a megvalósításról. 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester     

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 13.00 órakor bezárta. 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 
 


