Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 12-én
11.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Szalainé Bárány Éva képviselő
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diána képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Káli Magdolna képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző
Horváth József r.őrnagy
Takács Róbert c.tzls.
Szalay Csabáné óvodavezető
Lakosság részéről: 1 fő
Balassa Balázs polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt, a
rendőrurakat, óvodavezetőt és a lakosság részéről Demeter Évát. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület. Kérdezném, hogy van-e kiegészítésetek a
napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni, kérem, most
szavazzon, köszönöm, Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója
Az önkormányzat fenntartásában működő Szigliget Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017.
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
Hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló rendelet elfogadása
DRV – Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Fejlesztési elképzelések
Vegyes ügyek
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1.

Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója

Horváth József r. őrnagy: Köszöntöm a hölgyeket és az urakat. Horváth József vagyok a
Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezetője. Szigliget település a
badacsonytomaji rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik. Hozzám tartozik az őrs, 1 fő
hiány van. Szeretném, ha a járőrállományunk kapitánysági szinten egy 18 fős
létszámnövekedést tudna megvalósítani. Az őrs technika felszerelése teljesen jó,
gépjárműparkunk rendben van. Alkalmanként mások is teljesítenek itt szolgálatot, folyamatos
biztosítást tudunk adni a térségben. Egy jó kamerarendszer működik, amiből jó anyag
nyerhető ki, ennek komoly visszatartó ereje van. A polgárőrség úgy gondolom nagyon
komolyan segítette a munkánkat egész évben.
Bűncselekményekben jelentős változás nem történt. A sorozat elkövetők most nem érintették
Szigliget ez a statisztikában is látszik. Egyre több az elesett, bevándorló ember, aki távolról
érkezik elsősorban élelmiszerszerzés céljából törnek be. Ezek a betörések a személyi
állományt nagyon lekötik. Gépjárműfeltörés nem volt, a strandi lopások az egész Balatonparton kettő történt, de ez Szigligetet nem érintette. Úgy gondolom most a közbiztonsági
helyzet jó, ezt szeretnénk, ha lehet tovább javítani.
Közlekedési bűncselekmények az előző évhez képest jelentősen nőttek, ennek oka az ittas
vezetés miatti eljárások száma. A polgárőrséggel az együttműködés jó, remélem ez a
továbbiakban is így marad.
Balassa Balázs polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót, a számok nagyon jók, és az
emberek közbiztonságérzete is évről-évre javul a településen. Kamerarendszerre visszatérve,
kettőt szereltünk fel a település két bejáratánál, ezt bővíteni szeretnénk, erre meg van az
engedély. Köszönjük a rendőrségnek a munkáját, a beszámolót.
Szabó Tibor alpolgármester: A strandon láttam, hogy van egy kutató, kereső egyén a
vízben. Mennyire legális ez?
Horváth József r. őrnagy: Mindig megküldjük azt, hogy ki az, aki fémkeresővel járhat a
Balaton parton. Leküldik a listát.
Lutár Mária jegyző: Van engedélye 2 főnek.
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm szépen a munkátokat, a beszámolót.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
99/2016 (IX. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Rendőrkapitányság beszámolóját Szigliget község közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a kapitányságvezetőt a testület
döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2016. szeptember 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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2.
Az önkormányzat fenntartásában működő Szigliget Napközi Otthonos Óvoda
2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
Balassa Balázs polgármester: A munkatervet minden képviselő kézhez kapta, az óvoda
egyéb dokumentumait SZMSZ, Házirend – a nagy terjedelemre tekintettel – nem küldtük ki
azt minden képviselő a hivatalban megtekinthette.
Szalay Csabáné óvodavezető: Ezeket a dokumentációkat már benyújtottam 2013-ban. Most
módosítás történt ezekben, a házirendben, például az ingyenes gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos szabályok, a gyerekek hiányzását, hogyan kell igazolni ezután, ez a 2 fő dolog. A
Szervezeti Működési Szabályzatot pedig azért módosítottuk, mert a kormányzati
funkciószámok módosultak az alapító okiratban, és elkészült a panaszkezelési szabályzat, ami
melléklete az SZMSZ-nek.
Balassa Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésetek? Nincs.
Javasolom, hogy a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
valamint a Házirend módosításával a képviselő-testület értsen egyet. Aki el tudja fogadni,
most szavazzon. Köszönöm a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
100/2016. (IX.12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda vezetője által készített Szervezeti
és Működési Szabályzatban, valamint a Házirendben foglaltakkal.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat
megküldésével, értesítse a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda
vezetőjét.
Határidő: 2016. szeptember 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda vezetője
által a 2016/2017. nevelési évre készített munkatervben foglaltakkal értsen egyet a képviselőtestület. Aki el tudja fogadni, most szavazzon. Köszönöm a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.
101/2016. (IX.12.)
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda vezetője által a 2016/2017.
nevelési évre készített, a jegyzőkönyv mellékletét képező
munkatervben foglaltakkal.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat megküldésével
értesítse a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét.
Határidő: 2016. szeptember 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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3.
Hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló rendelet elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Házasságkötéssel kapcsolatos tájékoztatót illetve rendelet
tervezetet megkaptátok. Van-e ezzel kapcsolatban kérdésetek, véleményetek? A
jogszabálynak illetve a helyi gyakorlatnak megfelelően alkottuk a rendeletet.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Itt most engedélyezzük a mindenféle külső területen történő
házasságkötést, azért azt bele kellene tenni, hogyha extrém körülmények között akarják…
Lutár Mária jegyző: Ha olyanok a körülmények, megtagadhatja az anykönyvvezető.
Balassa Balázs polgármester: Én úgy gondolom, hogyha az eddigi gyakorlatoknak
megfelelően fogunk ezután is eljárni, akkor én nem hiszem, hogy extrém helyszínek szóba
kerülhetnek. Itt a legextrémebb helyszín eddig a vár volt. Igazából azért is nem szoktunk
engedélyezni, illetve belemenni ilyen helyekbe, mert nekünk ott biztosítani kell a feltételeket.
Aki el tudja fogadni a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló rendeletet az kérem most szavazzon.
Köszönöm. Egyhangúan elfogadta a testlet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
7/2016. (IX.19.) Kt.
rendelet
a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól,
valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékéről

4. DRV – Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. Szerettem
volna, ha a tervbe bekerül a volt szennyvíztelep rekultivációja, de ismerve az anyagi
lehetőségeket nem lehetséges. Szigligetre vonatkozóan is azok a fejlesztési-felújítási
elképzelések szerepelnek, ami az állami fenntartáshoz feltétlenül szükséges.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Tehát minél öregebbek a csövek, annál gyakoribb lesz a
havária esemény. Megelőzni kellene.
Balassa Balázs polgármester: Arra nincs anyagi háttér. Ezért törekszünk arra, törekedtünk
arra, mint pl.: a Petői utca, Szabadság utca, hogy amikor komolyabb aszfaltozási munkák
vannak, akkor a DRV-vel egyeztetve, a gerincvezetéket, a bekötő vezetékeket cseréljük, hogy
legalább az új utak ne menjenek tönkre. Az a kérésem, hogy ezt fogadjuk el, és bízzunk
benne, hogy jut rá forrás.
Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel, a DRV Zrt. felhatalmazása a gördülő
fejlesztési terv készítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére illetve a gördülő
fejlesztési terv elfogadására. Aki egyetért azzal, hogy Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos
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önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza
meg, kérem, most szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag elfogadva.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
102/2016. (IX.12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 2222327-1-004-01-12 MEKH kóddal rendelkező (DRV kód:
DRV_S_221) viziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017-2031 évi Gördülő
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek
teljesítésével, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 15.
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t által
2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet fogadja el a képviselő-testület.
Aki a javaslattal egyetért kérem, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, egyhangú szavazással
elfogadta a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
103/2016. (IX.12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 2222327-1-004-01-12 MEKH kóddal rendelkező (DRV kód:
DRV_S_221) víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t által 2017-2031 időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2016. szeptember 15.
5.…Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozás
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Ezzel kapcsolatban megkaptátok az anyagot. Sajnos egyre
kevesebb azoknak a száma, akiknek „A” vagy „B” típusú ösztöndíjat kellene biztosítani, a
támogatás összegéről javasolom, hogy később döntsünk.
Több mint 10 éve már, hogy részt veszünk ebben a programban, úgy gondolom, hogy az
előző évekhez hasonlóan most is a csatlakozásról döntsünk.
Aki ezzel egyetért, az kérem most szavazzon. Köszönöm, egyhangú szavazással elfogadta a
testület.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
104/2016. (IX. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot
írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a beérkezett pályázatok
alapján javaslatát terjessze a testület elé.
Határidő: 2016. október 3.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

6.
Fejlesztési elképzelések
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat fejlesztési célra felhasználható tartaléka,
valamint a költségvetésben már szereplő források terhére javasolt fejlesztési elképzeléseket
mindenki kézhez kapta. Szeretném a véleményeteket kérni mi az, amit átnézve, ti nem
támogattok illetve mi az a cél, amit úgy gondoljátok, hogy érdemes lenne még belevenni,
megfogalmazni. A források, amik még rendelkezésre állnak 3-4 millió forint tartalék, ami
nincsen terhelve. A fejlesztési elképzelések között szerepelnek azok is, amelyek a
költségvetésben most is szerepelnek, mint feladat, és a mellérendelt költségek is szerepelnek
ott. Viszont számoltam a temető kerítésnél azzal a 10 millió forinttal, amit remélünk, hogy
megkapunk, ezzel kapcsolatban egy határozatot módosítanunk kell majd.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Még a rendelőben a vizesblokkokat szeretném, hogyha
belevennéd, azokat fel kellene újítani.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Az iskolában is borzasztóak a mosdók, van ami nem is
működik. Nem sok a gyerek, elég lenne az egyiket felújítani.
Balassa Balázs polgármester: Az épület fenntartása, fejlesztése az állami forrásból kellene…
Várom a véleményeket.
Szabó Tibor alpolgármester: Én is végigolvastam ezeket a javaslatokat, szerintem
mindegyikkel maximálisan egyet tudok érteni. Aranykagyló: mindig viták vannak ott 1-2
emberrel, hogy hangoztatják ott nincs semmiféle fejlesztés. Én sokszor rákérdezek, hogy
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mondják meg, mit szeretnének. Régen volt róla szó, hogy árok készül. Nem történt semmi.
Azt jó lenne most újra megnézni és megoldást találni. Soponyai kanyar: A szemét gyűjtésre
megoldást kellene találni. Csináljunk, fából vagy rönkökből egy zárt részt, ahol az állatok
nem tudják szétszedni a zsákot, ne fújja szét a szél.
Demeter Éva: Nem megy fel a kukásautó, azért van lehetőség oda levinni.
Balassa Balázs polgármester: Itt a legnagyobb probléma az, hogy nemcsak azok az ingatlan
tulajdonosok viszik oda, akiknek ott van kijelölve a hely. Kaptak tájékoztatást a Vilma
hegyiek, hogy csak egy nap lehet kitenni a szemetet, az hétfő. Nem törődnek vele. Írok a
szemétszállító cégnek levelet, hogy ezekből az utcákból oldja meg a kukás szállítást, nem
engedjük meg azt, hogy közterületre kirakják a zsákokat. Látom a problémát, értem a
problémát, de sajnos nem fogjuk tudni megoldani. A rendeletünkben egyértelműen úgy van
szabályozva, hogy a tulajdonos kukában gyűjti a szemetet, a szolgáltató pedig a kukából
gyűjti össze. Kapott az önkormányzat egy felhívást, hogy az önkormányzatnak kötelessége
minden utcában biztosítani a tűzoltóautó, a mentő közlekedését. Ősszel végig fogunk menni
az egész településen, megmondják, hogy mi az, aminek meg kell felelni. Ahol elfér a
tűzoltóautó, ott a kukásautó is el fog.
Visszatérve a fejlesztési elképzelésekre az összes költség, túl van egy kicsit becsülve.
Javasolom, hogy az iskolai vizesblokkokra különítsünk el egy keretet, 2,5 millió forintot,
rendelő vizesblokk felújítására 200.000 forintot, az Aranykagyló a csapadékvíz elvezetésére 2
millió forintos keretösszeget, meglátjuk, mi fér bele. Ezzel a 3 tétellel kiegészítve javasolom a
fejlesztési elképzeléseket elfogadni. Aki el tudja fogadni, az kérem, most szavazzon.
Köszönöm. A képviselő-testület elfogadta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
105/2016. (IX. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fejlesztési
források felhasználására vonatkozó – a jegyzőkönyvhöz csatolt –
javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az Aranykagyló
csapadékvíz elvezetését 2 millió forint, az általános iskola
vizesblokkjának felújítását 2,5 millió forint, és az orvosi rendelő
vizesblokkjának felújítását 200 ezer forint értékben fejlesztési célként
meghatározza.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület elé és a fejlesztési
célok
megvalósítása
érdekében
szükséges
intézkedéseket
(engedélyezési- és kiviteli tervkészítésre árajánlat kérése,
engedélyezési eljárás megindítása, árajánlatok beszerzése) tegye meg.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
7.

Vegyes ügyek

Balassa Balázs polgármester: Döntöttünk a konszolidációs pályázatról, nem figyeltem oda,
de bekerült a határozatba a járda is, ami a konszolidációs pályázatban nem valósul meg, ennek
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megfelelően módosítani kell a határozatot. A megvalósítandó cél úgy módosul „A
támogatásból a temető kerítésének építését végezteti el.”
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm. Egyhangú szavazással elfogadta a
testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
106/2016. (IX. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására vonatkozó
77/2016. (V. 24.) Kt határozat második mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
A támogatásból a temető kerítésének építését végezteti el.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatot a Magyar
Államkincstár részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Ófaluban parkolási, gépkocsi tárolási problémák megoldására javaslat
Balassa Balázs polgármester: Javaslatot illetve kérelmet kaptunk az Ófaluban meglévő
parkolási problémák megoldására. A támfalban szeretne garázst kialakítani, melynek a
látványtervét a kérelemhez csatolta. (Bemutatja a látványtervet.)
Kéri az önkormányzattól a felhatalmazást, és hogy az önkormányzat az út alatti területet adja
el neki.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Amennyiben aláássák ott a várhegyet, abból jó nem lesz.
Ezt nem oldja így meg a problémát.
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat nem támogatja az
ilyen jellegű beruházásokat az Ófaluban, az kérem, most szavazzon. Köszönöm szépen. A
képviselő-testület egyhangú szavazással elutasította a kérelmet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
107/2016. (IX. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ófaluban
felmerült parkolási, gépkocsi tárolási problémák megoldására
benyújtott javaslatot nem támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
javaslattevőt tájékoztassa.
Határidő: 2016. szeptember 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Szigliget 0143/83 hrsz-u ingatlan csereterületként történő felajánlása
Balassa Balázs polgármester: Síró János kérelme. Van egy keskeny területe, az Ófalu alatt
lévő területen, melynek a felső része belterület, az alsó része külterület. Felajánlotta az
önkormányzatnak a külterületi részt csere lehetőséggel olyan területre, amelyen építkezhetne.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Köszönjük a felajánlást, de nem élnénk a lehetőséggel.
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület a 0143/83 hrsz-u
ingatlan csereterületként történő felajánlását köszönje meg az ajánlattevőnek, a felajánlott
csere lehetőséggel ne éljen.
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Egyhangú szavazással elfogadta a képviselőtestület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
108/2016. (IX. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget
0143/83 hrsz-u ingatlan csereterületként történő felajánlását köszöni
az ajánlattevőnek, a felajánlott csere lehetőséggel nem él.
Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattevőt a képviselő-testület
döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2016. szeptember 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Egységes tájékoztató táblák elhelyezésére javaslat
Balassa Balázs polgármester: Fejlesztési elképzelésekben szerepel 1-2 tétel, ezzel
kapcsolatban már próbáltam árajánlatot is kérni. Szeretném megkérdezni, hogy mi a
véleményetek a Fő téren az eddig elkészült kertészeti illetve egyéb munkákkal?
Szalainé Bárány Éva képviselő: Nagyon szép.
Balassa Balázs polgármester: Erre nincs ajánlat, de szeretném, ha egyetértenétek velem,
hogy az összes zöld, barna utcatáblát cseréljük ki. Az összes Szigliget térképes illetve
hirdetőtáblát le kellene csiszolni, ettől a sötétbarnás színtől meg kellene szabadulnunk.
A képviselők egyetértettek a javaslattal döntéshozatalra nem került sor.
Önkormányzati utak kátyúzására, aszfaltozására, vízelvezető árkok tisztítására javaslat
Balassa Balázs polgármester: Nagyon sok az úthiba az önkormányzati utakon is. Erre
vonatkozóan feltérképeztük melyek javítása a legfontosabb. Felverettük a buszmegállónál a
betont, abuszmegálló mellett azért burkoltuk le azt a területet, mert ott kerékpártároló lesz.
Révész utcában, Balaton utcában, Völgy utcában, Rózsahegyi úton, Kamonkői úton,
Aranykagyló utcában, Antal hegyi úton találtunk úthibákat, erre két ajánlatot kaptam, egyik
1.354.000 + ÁFA, a másik 1.040.700 + ÁFA. Jött egy igény, hogy a Vadrózsa utca vége
kavicsos és jelezték a tulajdonosok, hogy anyagilag is hozzájárulnának az aszfaltozáshoz 5050%-ban, 472.500 Ft + ÁFA lenne. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezen
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gondolkodjunk el, hogy az ilyen jellegű fejlesztéseket, ahol a tulajdonosok is 50-50%-ban
támogatni tudják, azt az önkormányzat fogadja el. Majális utca és a Balaton utca között árok
tisztítására kértem még ajánlatot, illetve a Balaton utca és a Fürdő utca között.
Az ajánlattevők között van Balassa Kornél vállalkozó ezért bejelentem érintettségemet, a
döntéshozatalban nem kívánok részt venni. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a
döntéshozatalból zárjon ki.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta az alábbi
109/2016. (IX. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1)
bekezdésére hivatkozással Balassa Balázs polgármestert „Az
önkormányzati utak kátyúzására, aszfaltozására, vízelvezető árkok
tisztítására javaslat” előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.
Balassa Balázs polgármester az ülés vezetését átadja Szabó Tibor alpolgármesternek.
Balassa Balázs polgármester: Eddig rugalmasság és ár szempontjából mindig a Balassa
Kornél adta a legjobb ajánlatot. Én úgy gondolom, hogy a tűzoltószertár környékét korrektül
megcsinálta azért az árért.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Egyetértünk. Fiatal helyi vállalkozó, igen is csinálja ő, amíg
jól dolgozik.
Szabó Tibor alpolgármester: Aki egyetért azzal, hogy testülete az önkormányzati utak
kátyúzására (1.040.700 Ft + Áfa), a Vadrózsa utca végének aszfaltozása (472.500 Ft + Áfa) és
a Majális utca – Fürdő utca közötti árok tisztítása (251.600 Ft + Áfa) munkák elvégzésével
Balssa Kornél Ákor Bt-t bízza meg az kézfelemeléssel szavazzon. Három igen szavazattal
elfogadta a javaslatot a képviselő-testület.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi
110/2016. (IX. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzati utak kátyúzása (1.040.700 Ft + Áfa), a Vadrózsa utca
végének aszfaltozása (472.500 Ft + Áfa) és a Majális utca – Fürdő
utca közötti árok tisztítása (251.600 Ft + Áfa) munkák elvégzésével
az árajánlatnak megfelelő tartalommal. Balssa Kornél Ákor Bt-t bízza
meg.
A képviselő-testület a költségeket az általános tartalék terhére
biztosítja.
Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a kiviteli szerződést aláírja.
Határidő: 2016. szeptember 25.
Felelős: Szabó Tibor alpolgármester
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Iskolakezdési támogatás
Balassa Balázs polgármester: Minden évben adunk támogatást, a költségvetés tartalmazza
az anyagi hátterét. Javasolom, hogy az óvodás korúak 6.000 Ft, általános iskolások 13.000 Ft,
közép-és felsőoktatásba intézmény tanulói, hallgatói pedig 10.000 Ft támogatásban
részesüljenek. Aki el tudja fogadni, kérem most szavazzon. Egyhantú szavazattal elfogadta a
testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
111/2016. (IX. 12.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 13. §-a alapján 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 igazolvánnyal kell igazolni.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Lutár Mária jegyző

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Balázs polgármester: Bizonyára emlékeztek rá, hogy tavalyelőtt az önkormányzat is
partner volt abban, hogy tűzifát biztosítsunk a rászorulóknak, aztán tavaly már azt mondta a
testület, hogy ebbe már nem kívánunk belemenni. Idén ismét itt a lehetőség. A jogszabályban
meghatározott feltételek szerint 144 m3 fára lenne jogosult a település. Amennyiben ezt a
mennyiséget az önkormányzat megkapja 182.880 Ft önrész és 240.000 Ft a szállítási költség
terhelné az önkormányzatot. 24 m3 mennyiségre minden önkormányzat jogosult, ebben az
esetben az önrész 30.480 illetve 40.000 Ft szállítási költség lenne. Ennyivel kellene az
önkormányzatnak hozzájárulni. Úgy gondolom, hogy ezzel megint csak a feszültséget
szítanánk itt a faluban. Aki kért és szüksége volt rá, azon mindig segítettünk. Aki egyetért
azzal, hogy ne nyújtsunk be támogatási kérelmet, kérem, szavazzon. Egyhangú szavazással
elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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112/2016. (IX. 12.)
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás” címen kiírt pályázaton nem kíván részt venni.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Liget utcában új telkek kialakítása
Balassa Balázs polgármester: Megkerestek többen is, hogy őket érdekelné telek, mert
fiatalok, szeretnének ideköltözni. A Liget utca végén van még lehetőség 3 vagy 4 telek
kialakítására. Kérdésem a következő. Képviselő-testület szeretné-e, hogy ezt a folyamatot
befejezzük, a telkeket kialakítsuk.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Igen. Jöjjenek ide a fiatalok.
Balassa Balázs polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem most szavazzon. Köszönöm,
egyhangú szavazással elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
113/2016. (IX. 12.)
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Liget utcában
a rendezési tervnek megfelelően új lakótelkeket alakít ki. Megbízza a
polgármestert, hogy a telekalakításhoz szükséges terület
megvásárlását kezdeményezze és a telekalakítási eljárást indítsa el.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 13.20 órakor bezárta.
Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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