Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv
Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án
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
Benkő Katalin intézményvezető

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Napirendi
pontokat mindenki megkapta. Nem tudom van-e ezzel kapcsolatban javaslatotok, kérdésetek?
Nincs. Aki el tudja fogadni a napirendi pontokat, 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.

Szigliget Községért Emlékérem alapításáról és az adományozás rendjéről szóló
6/2016. (VIII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásának előkészítése
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a
közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 10/2015. (VII.14.)
önkormányzati rendelet módosításának előkészítése
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Felhívási kódszámú pályázat
Vegyes ügyek
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1. Szigliget Községért Emlékérem alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 6/2016.
(VIII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Rátérnénk az első napirendi pontra. Mi változott az előző
rendelethez képest?
Lutár Mária jegyző: A törvényi szabályozás szerint az emlékérem alapításáról,
adományozásáról szóló döntést a képviselő testület zárt ülésen hozhatja meg, ez így konkrétan
nem szerepel a rendeletben, ezt célszerű szabályozni. A minősített döntés eseteit az SZMSZben szabályozhatta volna a Képviselő-testület, de ezt nem szabályozta, ezért nem lehet úgy
szabályozni az emlékérem adományozásáról szóló döntéshozatalt, hogy minősített többségi
szavazással dönt a képviselő-testület.
Balassa Balázs polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm.
Egyhangúlag a testület elfogadta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi
8/2016. (X.10.)
rendeletet
Szigliget Községért Emlékérem alapításáról és az adományozás
rendjéről szóló 6/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásának előkészítése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
2.

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Ez egy
kötelezendően meghozandó rendelet, gyakorlatilag az van rögzítve bent, hogy a különböző
alapellátásokat az önkormányzat mely településekkel közösen látja el, az ellátás székhelye hol
található meg.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Ez eddig nem volt?
Lutár Mária jegyző: Ez így eddig rendeletben nem volt szabályozva, a körzethatárokat az
OEP határozta meg az Egészségügyi törvény előírja, hogy rendeletben kell szabályozni, a
háziorvosnak, a védőnőnek majd véleményezni kell.
Balassa Balázs polgármester: Akkor ezzel kapcsolatban, aki ezt el tudja fogadni, az kérem,
most szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag a Képviselő-testület elfogadta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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114/2016. (IX.28.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet
véleményezésre alkalmasnak tartja.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet véleményezés
céljából küldje meg az alapellátást végző háziorvos,
fogszakorvos, védőnő valamint Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére. A
vélemények megérkezését követően a rendelettervezetet a
képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
Határidő: véleményezésre történő elküldés: 2016. szeptember
30.
Rendelet elfogadása: a véleményezés megérkezését követő
soron következő ülés
Felelős: Balassa Balázs polgármester

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a
közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 10/2015. (VII.14.) önkormányzati
rendelet módosításának véleményezése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
3.

Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta, a módosítások ki
vannak emelve. Ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van képviselő-társaimnak?
Lutár Mária jegyző: Bekerült a szelektív hulladékgyűjtés, zöldhulladék kezelés, hatályukat
vesztik a díjmegállapításra vonatkozó szabályok.
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért a szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati
rendelet módosításával kapcsolatos határozati javaslattal, az kérem, most szavazzon.
Köszönöm. Egyhangúlag a testület megszavazta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
115/2016. (IX.28.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról,
valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló
önkormányzati
rendelet
módosításának
tervezetét
véleményezésre alkalmasnak tartja.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet tervezetet szakmai
vélemény bekérése céljából a KDT. Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőségnek (8002 Székesfehérvár Pf.
137.), a szomszédos települési önkormányzatoknak tájékoztatás,
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a Veszprém Megyei Önkormányzatnak állásfoglalás céljából
küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Felhívási kódszámú pályázat
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
4.

Balassa Balázs polgármester: Kiválasztottak néhány önkormányzatot, akiknek 2017 január
1-től csatlakozni kell, közte van Szigliget község is. A költséget állja az állam, de pályázni
kell.
Lutár Mária jegyző: Az önkormányzatok által használt programok: költségvetés,
adóprogram, iktató program, hagyaték, kereskedelmi önkormányzatonként változó
szolgáltatótól vásárolt programok. Ezzel a rendszerrel valamennyi önkormányzat ugyanazt a
programot fogja használni, ezzel könnyebb lesz az adatszolgáltatás, átjárható lesz a rendszer.
Az adatok egységes formában kerülnek egy adattárba, ahonnan az arra jogosultak azokat
lekérhetik, ezért az önkormányzatoknak nem kell fizetni, ezt az állam biztosítja. Az
informatikai feltételek megteremtéséhez, az adatok migrálására pályázati források állnak
rendelkezésre. Szigliget Önkormányzata 7 millió forint összegre nyújthat be pályázatot.
Balassa Balázs polgármester: Lényege az, hogy pozitívum, lesznek új gépek, negatívum
pedig, hogy folyamatos kontroll alatt leszünk és folyamatosan belátnak az önkormányzat
működésébe, illetve a kollegáknak meg kell tanulniuk egy új rendszert. Aki el tudja fogadni
ezt az ASP rendszeres pályázatot, hogy induljunk, az kérem, most szavazzon. Köszönöm.
Egyhangúlag elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
116/2016. (IX. 28.)
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
határozatot hoz annak érdekében, hogy Szigliget önkormányzat
– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP
rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében
meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben
felhatalmazza Szigliget Önkormányzat polgármesterét, hogy az
önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási
kérelmet nyújtson be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén
a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja
Szigliget Önkormányzata nevében és javára.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
4

5.

Vegyes ügyek

Népszavazás
Balassa Balázs polgármester: Mivel most lesz hétvégén a népszavazás, ezzel kapcsolatban,
szeretném, ha a Képviselő-testület felhívná a lakosság figyelmét, annak fontosságára, hogy
elmenjenek szavazni, és egy tájékoztató levelet eljutatna minden lakosnak. Megfogalmaztam
egy levelet, amit csatolnánk a jegyzőkönyvhöz. (Felolvassa a tájékoztató levelet, mely a
jegyzőkönyv melléklete.) Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm.
Egyhangúlag elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
117/2016. (IX. 28.)
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
országos népszavazással kapcsolatban a szavazás fontosságára
hívja fel a figyelmet, felkéri a polgármestert, hogy a
jegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztató levelet juttassa el a község
lakosságához.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Iskola felújítására tervezett pénzösszeg felhasználására javaslat
Benkő Katalin intézményvezető: A Szigligeti Általános Iskola a KLIK-től 5 millió forintot
kapott, melyből az udvart szeretné felújítani, új ugrógödröt, homokozót és játszóteret
kialakítani illetve parkosítani. A pénz felhasználását elkezdték, a növényeket megrendelték.
Balassa Balázs polgármester: A KLIK által biztosított pénzösszeg felhasználásáról nem
dönthet a képviselő-testület. Én úgy gondolom, hogy meghallgattuk a tájékoztatást, tudomásul
vesszük, hogy nem a belső korszerűsítést helyezi előtérbe az iskola, viszont akkor az előző
testületi ülésen született döntést és a hozzárendelt pénzforrást át kellene gondolni a
Képviselő-testületnek. Én azt javasolom, hogy a mivel a műfüves pálya megmaradt az
önkormányzat tulajdonában, akkor tegyük rendbe azt. Nagyon ráfér a karbantartás, 8 éves, a
labdarugó egyesület is használja. Az iskolai vizesblokkokra szánt 2 millió forintot
csoportosítsuk át ennek a felújítására. Amennyiben mégis a vizesblokkok felújítását szeretné
az igazgatónő, akkor azzal mindenképpen tisztában kell lennünk, hogy jogosultak vagyunk-e
a saját pénzünkből, az általunk meghatározott vállalkozóval bármilyen beruházást is végezni
az iskola épületén belül, vagy csak arra van lehetőségünk, hogy átadjuk a KLIK-nek a pénzt.
Fejlesztési koncepción módosítani nem kell, a pénzösszeg ott lesz, csak a feladat nem az
iskolára lesz, hanem a mellette levő sportpályára lesz költve.
Benkő Katalin intézményvezető: Bejelentési kötelezettségünk van.
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben lehetséges szeretnék 1 héten belül választ kapni
arra, hogy a vizesblokkot vagy a műfüves pálya környékét tegyük rendbe.
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Szalainé Bárány Éva képviselő: Ha ez tényleg ennyire bonyolult, hogy nem mi vagyunk a
fenntartók, lehet, egyszerűbb lenne a műfüves pálya, mert az a miénk. Akkor ne húzzuk még 1
hétig, mondjuk azt, hogy rendbe tesszük a műfüves pályát.
Balassa Balázs polgármester: Maradjunk abba, hogy nekiállunk a műfüves pályának.
Szigliget 395 hrsz-u ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos
nyilatkozat.
Balassa Balázs polgármester: Jani Gyuláék eladják a házukat, és kiderült, hogy ott az
Önkormányzatnak 148/2302-ed tulajdoni hányada van, mely alapján elővásárlásra jogosult. A
testületnek arra vonatkozóan kell nyilatkozatot tenni, hogy él-e az elővásárlási jogával.
Javasolom, hogy az önkormányzat az elővásárlási jogáról mondjon le. Aki ezzel egyetért,
kérem most szavazzon. Köszönöm. A testület egyhangúlag megszavazta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
118/2016. (IX. 28.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget
395 hrsz ingatlan tekintetében elővásárlási jogával nem él.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
jogi képviselőt tájékoztassa.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2016. október 15.

MEDOSZ üdülő kérelme
Balassa Balázs polgármester: Megkerestek a MEDOSZ Üdülőből bennünket. Szeretnék a
fűtés rendszerüket korszerűsíteni, a gáz nyomóvezeték, lent van az utca elején. Kérik az
önkormányzat anyagi segítségét, közreműködését a kiépítésben. Kérdés a kövezető, hogy
tudjuk-e, akarjuk-e segíteni a MEDOSZ üdülőt azzal, hogy közreműködünk egy gázhálózat
bővítésben.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ezt hogy gondolták, milyen arányban?
Balassa Balázs polgármester: 50%-ban. 2.236.700 Ft + áfa a teljes költség, annak a fele.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy az
Antal-hegyi úton a MEDOSZ üdülőig közös beruházással a MEDOSZ üdülő üzemeltetőjével,
tulajdonosával kiépítsük a gáz nyomóvezeték hálózatot, melynek teljes költsége 2.236.700 Ft
+ÁFA, ehhez az önkormányzat 50% hozzájárulást fizet és a kiépített rendszer az
önkormányzat tulajdonába kerül, kérem most szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag elfogadva.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
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119/2016. (IX. 28.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Medosz
Szigliget Kft.-ve közös beruházásban a Szigliget 0103 hrsz-u
ingatlan gázellátásának biztosítására 270 fm D 32-es gázelosztó
vezetéket épít. A beruházás költsége 2.236.700 Ft + Áfa, melyet
50 % - 50 %-ban az Önkormányzat és a Medosz Szigliget Kft.
viseli. Az üzembe helyezést követően a teljes közművagyon
Szigliget Község Önkormányzatának tulajdonába kerül. Az
önkormányzat a beruházás költségeit az általános tartalék
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
beruházás költségeinek viselésére vonatkozó megállapodást
valamint a gázellátásra vonatkozó csatlakozási szerződést aláírja
és a beruházás előkészítése érdekében szükséges intézkedéseket
megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Ingatlanvásárlás
Balassa Balázs polgármester: A Szigliget 320 hrsz-ú ingatlan vásárlására az önkormányzat
tette a legmagasabb licitösszeget, 9.360.000 Ft-ot. A képviselő-testületnek határozatot kell
hozni, hogy ezt kifizethetjük, megvásárolhatjuk, mert egyelőre, csak kötelezettséget
vállaltunk, de még a kifizetés nem történt meg. Október 3-án írhatom alá az adásvételi
szerződést, amennyiben a testület azt mondja, hogy megvásároljuk. Megkértem a hivatali
ügyintézőket, hogy készítsenek a bentlakókról környezettanulmányt, hogy legyünk tisztában a
körülményeikkel, ez alapján tudja majd a Képviselő-testület megállapítani a bérleti díjat. Én
mindenképpen ragaszkodom ahhoz, hogy bérleti díjat fizessenek.
Szabó Tibor alpolgármester: Mindenféleképpen bérleti szerződést fog kötni az
önkormányzat, a bérleti díjjal én is egyetértek, és meg kell határozni, hogy kik lakhatnak ott.
Nyomatékosan felhívni a figyelmüket, hogyha ezeket a szabályokat megszegik, akkor
szerződésbontás lesz.
Balassa Balázs polgármester: Kértem a jogi képviselőnket, hogy úgy készüljön a bérleti
szerződés, hogy bárkit, 3 hónapos felmondási idővel arra kötelezzen, hogy elhagyja a lakást,
ha olyan helyzet áll elő, akkor erre is lehetőségünk legyen.
Szabó Tibor alpolgármester: Ez egy egyedi, kivételes eset, minden bajba jutottal nem tudja
megtenni az önkormányzat.
Balassa Balázs polgármester: Akkor, aki egyetért azzal, hogy 9.360.000 Ft-ért ezt az
ingatlant megvásároljuk, az kérem, most szavazzon. Köszönöm. Egyhangú szavazással a
Képviselő-testület döntött, ennek megfelelően a szerződést aláírom, az átutalás megtörténik. A
következő testületi ülésre előkészítjük a bérleti szerződést.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
120/2016. (IX. 28.) Kt.
határozat
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigliget 320 hrsz-ú ingatlant 9.360.000 Ft-ért megvásárolja. A
vételárat az általános tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármester, hogy az adásvételi szerződést
aláírja.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigliget 320 hrsz-ú ingatlant bérbeadás útján hasznosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés tervezetet a
soron következő testületi ülésen terjessze a képviselő-testület
elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Süllő fesztivál kérelem
Balassa Balázs polgármester: Kérelem érkezett a Turisztikai Egyesülettől, hogy az elmúlt
évben meghatározott feltételekkel a Süllő fesztivált a strandon megszervezhesse.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Nem akarunk semmin változtatni, mert az teljesen jól
bevált.
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület ugyanúgy, ugyanazokkal a
költségvállalásokkal (közművek, szemétszállítás) illetve a kijelölt területhasználattal átadja a
Süllő fesztivál idejére a Turisztikai Egyesület számára a strandot, hogy a rendezvényt
megrendezze. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangúlag a
Képviselő-testület megszavazta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
121/2016. (IX. 28.) Kt.
határozat
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
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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

Ideiglenes parkoló létesítése
Balassa Balázs polgármester: Varga Sándor Balázs kérelmet nyújtott be, hogy a Süllő
fesztivál ideje alatt, az általa bérelt területen, pénzért parkoló területet üzemeltethessen. Nem
tudom, hogy hogyan lehet megvalósítani egy felszántott, művelt területen a parkolást, főleg ha
bejön az eső.
Lutár Mária jegyző: Ideiglenes parkoló üzemeltetésére nyújtott be kérelmet, folyamatban
van az eljárás.
Balassa Balázs polgármester: Ez csak tájékoztatás volt, majd a szakhatóság eldöntik.
Petanque szakosztály megalakítása

Balassa Balázs polgármester: Havasi Rita megkeresett, hogy szeretné, ha lenne Szigligeten
egy petanque szakosztály. Én úgy gondolom, hogy ennek semmi akadálya, beszéltem a Czilli
Károllyal a Balaton SE elnökével, ő nem zárkózott el, hogy az egyesület egyik szakosztálya
legye.
Simon Péter a nyáron sok sakkversenyt rendezett, az ő kezdeményezésére az óvodába és az
iskolába egy edző jár sakkot oktatni. Nyáron, egy nemzetközi versenyen Szigliget második
helyezést ért el felnőtt kategóriában. Szeretnék, ha a Balaton SE kertében sakk szakosztály is
lenne Szigligeten.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.30 órakor bezárta.
Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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