Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29.-én
11.30 órakor 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
Káli Magdolna képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária jegyző
Páros Gyuláné pénzügyi előadó
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. A napirendi
javaslatot és az előterjesztéseket mindenki megkapta. Nem tudom van-e valakinek a
napirenddel kapcsolatban javaslata, kérdése? Nincs. Aki el tudja fogadni a napirendi pontokat,
kérem, most szavazzon. Köszönöm. Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése
Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 2017 – 2020 időszakra
2017. évi belső ellenőrzési terv
A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározása
Vegyes ügyek

1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Első napirend a költségvetési rendelet módosítása, megkaptuk
az előterjesztést. Ezzel kapcsolatban Zsuzsi van-e valami kiegészítés?
Páros Gyuláné pénzügyi előadó: A központi támogatások változása illetve a képviselőtestület döntései teszik szükségessé az előirányzat módosításokat.
Balassa Balázs polgármester: A költségvetésben nem szerepelő előirányzatokról van szó,
ezekről határozattal döntött a testület, ezek átvezetésére kerül most sor. Van kérdése
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valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Aki a 2016. évi költségvetés módosításáról
szóló rendeletet tervezetet el tudja fogadni, kérem, most szavazzon. Köszönöm, egyhangú.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
9/2016. (XII.12.)
rendeletet
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az anyagot a képviselők megkapták, ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, most szavazzanak. Köszönöm. Egyhangúlag
elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
132/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
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 hátrányos helyzetű gyermek nincs.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém
Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2016. november 30.

3. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 2017 – 2020 időszakra
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Ez az anyag is kiküldésre került, mindenki áttanulmányozta.
Valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.
Köszönöm. Egyhangúlag a testület elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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133/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező Szigliget Község Önkormányzata
2017-2020 közötti időszakra szóló belső ellenőrzési stratégiai
tervét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Lutár Mária jegyző
4. 2017. évi belső ellenőrzési terv
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, átnézte. Van-e
valakinek kérdése, javaslata? Amennyiben nincs, aki el tudja fogadni, kérem, most szavazzon.
Köszönöm. Egyhangúlag elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
134/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztéshez mellékelt Szigliget Község Önkormányzata
2017. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak
megfelelően, az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően
Felelős: Lutár Mária jegyző
5. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A munkatervvel kapcsolatban valakinek kiegészítése,
véleménye van-e? A kötelező dolgok benne vannak. Aki el tudja fogadni, kérem, most
szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
135/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.
évre vonatkozó munkatervét jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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6. Vegyes ügyek
Vargha László kérelme
Balassa Balázs polgármester: Kaptunk két levelet Vargha László úrtól. Az egyikben kéri az
önkormányzatot, hogy az Aranykagylói utcában a közlekedést tegye biztonságosabbá.
Benőttek az útra a fák, bokrok ágai, melyek benyúlnak az úttestre és a közvilágítási lámpák
fényét is elfogják, továbbá tegyenek valamit az ellen is, hogy a forgalom nagyon
megnövekedett, gyorsan és veszélyesen közlekednek az autósok. (A kérelem a jegyzőkönyv
melléklete).
Az Aranykagylói utca nem egy forgalmas utca, nem indokolt a járdaépítés és az út
kiszélesítése. Amint azt korábban ígértem, bejárjuk az egész települést és a belógó ágakat,
gallyakat le fogjuk vágni, így biztonságosabbá tesszük a közlekedést. Ha ezzel egyetértetek,
hogy ezt megválaszoljuk, kérem, most szavazzunk. Köszönöm. Egyhangúlag elfogadta a
testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
136/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Aranykagylói utcában nem kíván járdát kiépíteni és az úttestet
megszélesíteni. Az úttest fölé kihajló ágak levágásáról a tél
folyamán gondoskodik.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Vargha László szigligeti lakost tájékoztassa.
Határidő: 2016. december 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
A közterületek fűnyírási munkáinak megpályáztatása
Balassa Balázs polgármester: Megkeresett egy vállalkozó, és kérdezte tőlem, hogy a
fűnyírást továbbra is vállalkozásban kívánjuk-e elláttatni, és a pályázati kiírást elkészítjük-e?
Szalainé Bárány Éva képviselő: Igen, az önkormányzatnak ez a legjobb.
Dr. Karasszon Diana képviselő: Igen, pályáztassuk meg.
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat nincs arra felkészülve sem emberrel, sem
gépparkkal, hogy mi végezzük a fűnyírást a település területén. Közmunka programban lenne
lehetőség arra, hogy felvegyünk embereket, de nincsen senki, akit közmunkásnak fel tudnánk
venni.
A strandon a fűnyírást gyűjtődobozos fűnyíróval kellene végezni, a kerékpárút mellett is le
kell vágni az útig a füvet, ezek idén nem így történtek, nekünk kellett megcsinálni, mert nem
tudtuk elnézni.
Aki egyetért azzal, hogy a fűnyírást jövőre is megpályáztassuk, kérem, most szavazzon.
Köszönöm. Egyhangúlag elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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137/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
közterületek fűnyírási munkáit továbbra is vállalkozóval
végezteti el.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást készítse el és
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2017. január 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balaton Fejlesztési Tanács települési zöldterületek kialakításának, rehabilitációjának
támogatása pályázat
Balassa Balázs polgármester: BFT-s pályázatot írtak ki közterületen zöldterületek
kialakítására, 50 %-os, maximum 5 millió forintos támogatottságra. Ezen a pályázaton részt
kívánunk-e venni? Járdaépítés, padok, kandeláberek beleférnek. Mi a véleményetek?
Érdemes-e pályáznunk. A főtérre nem pályázhatunk, mert nem a miénk.
Szabó Tibor alpolgármester: Korábban beszélgettük, hogy érdemes lenne végigjárni a
települést, még több szemetest kihelyezni, növényeket ültetni, a Csonka-toronynál is lehetne
padokat kihelyezni.
Balassa Balázs polgármester: December végén megpróbáljuk összeállítani a pályázati
anyagot, 10 milliós pályázat, 5 millió önrésszel. Aki egyetért azzal, hogy induljunk a
pályázaton, kérem, most szavazzon. Egyhangúlag elfogadta a testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
138/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton
Fejlesztési Tanács Települési zöldterületek kialakításának,
rehabilitációjának támogatás címen kiírt, 50 %-os
támogatottságú pályázatára pályázatot nyújt be 10.000.000 Ft
összegre. Az 5.000.000 Ft saját forrást a 2017 évi
költségvetésében biztosítja.
Megbízza a polgármester, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy a saját forrás összegét a 2017 évi
költségvetési javaslatba építse be.
Határidő: a pályázat benyújtására 2017. január 15.
a költségvetési javaslat elkészítésére 2017. január 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Lutár Mária jegyző
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Kávézó téli nyitva tartása
Balassa Balázs polgármester: Megkerestem az Esterházy Pince Kft-t, hogy a Főtéri kávézót
télen nyitva tudnák-e tartani, mert nincs a faluban napközben semmi vendéglátó-egység,
ahova be lehetne ülni. Azt mondták, hogy ők nem akartak kinyitni, nem éri meg nekik, 2
embert kell alkalmazni, de ha van rá igény, akkor kinyitnak, de kérnek hozzá támogatást. Ez
az egység van a legfrekventáltabb helyen, jó lenne, ha nyitva lenne.
Dr. Karasszon Diana képviselő: Ha a nagy vállalkozót megtámogatjuk, hogy nyitva legyen,
akkor a kisebbek?
Szalainé Bárány Éva képviselő: Azért számoljanak azzal is, hogy van bevétel, ne az egész
költséget kelljen támogatni.
Balassa Balázs polgármester: Mi az az összeg, amit minden hónapban támogatásként
adnánk?
Szabó Tibor alpolgármester: Nem szerencsés a működtetést anyagilag támogatni. Én
maximum 100.000 Ft-ot javaslok havonta.
Balassa Balázs polgármester: Aki el tudja fogadni a havi 100.000 Ft-os támogatást, kérem
szavazzon. Köszönöm, egyhangú.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
139/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete annak
érdekében, hogy a téli szezonban a község központjában
legalább egy vendéglátó egység nyitva tartson a Kastély kávéház
üzemeltetőjét 2016. decemberétől 2017. márciusáig havi
100.000 Ft-tal támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy támogatásra vonatkozó
megállapodást aláírja.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Várban emlékérem
hosszabbítása

készítő

gép,

távcső

elhelyezésére

területbérleti

szerződés

Balassa Balázs polgármester: Szarvas Aladár beadta a kérelmét, hogy a távcső illetve az
emlékérem készítő gép céljára bérelt terület bérleti szerződését több évre szeretné
meghosszabbítani, a szerződést ne kelljen évente meghosszabbítani. Javasolom, hogy 2019.
év végéig hosszabbítsa meg a testület a bérleti szerződést. A bérleti díj marad: a távcső:
100.000 Ft, emlékérme-készítő gép: 120.000 Ft évente. Aki el tudja fogadni, hogy a távcső
elhelyezésére szolgáló terület bérleti szerződését 2019. december 31-ig meghosszabbítsuk
kérem, szavazzon. Köszönöm, a döntés egyhangú.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
140/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db
távcső elhelyezésére a vár (07 hrsz) területén 2017. január 1-től
2019. december 31-ig 2 x 0,5 m2 nagyságú területet bérbe ad
Szarvas Aladár részére. A bérleti díj összege 100.000 Ft/év.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: Aki el tudja fogadni, hogy az emlékérem készítő gép
elhelyezésére szolgáló terület bérleti szerződését 2019. december 31-ig meghosszabbítsuk,
kérem, szavazzon. Köszönöm, a döntés egyhangú.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
141/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
emlékérem gép elhelyezésére a 15 hrsz-ú ingatlan területén
2017. január 1-től 2019. december 31-ig 2 m2 nagyságú területet
bérbe ad Szarvas Aladár részére. A bérleti díj összege 120.000
Ft/év.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Pro-Di-Ge Kft. – Domonkos Zoltán kérelme
Balassa Balázs polgármester: A strandi egységre adta be a kérelmet, szeretne egy
kulturáltabb faházat venni, az eddigi bérleti díj 220.000 Ft volt évente.
Szabó Tibor képviselő: Van saját mérőórája, vagy a villanydíj a bérleti díjban benne van?
Balassa Balázs polgármester: Nincs külön mérő, ebben a villany is benne van.
Szabó Tibor képviselő: Akkor emeljünk egy kicsit, mert sokat fogyasztanak a gépek.
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a bérleti szerződést 2019.12.31.-ig
hosszabbítsuk meg, és a bérleti díj összege 250.000 Ft legyen évente, az kérem, most
szavazzon. Köszönöm, a döntés egyhangú.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
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142/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand
területén 2017. január 1-től 2019. december 31-ig 6 m2
nagyságú területet bérbe ad kürtöskalács árusítás céljára a ProDi-Ge Kft. (Balatonederics, Petőfi u. 11.) részére. A bérlő a
bérelt területen 1 db mobil faházat állíthat fel. A bérleti díj
összege 250.000 Ft/szezon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Karácsonyi díszvilágítás
Balassa Balázs polgármester: A karácsonyi díszvilágítást fel kellene újítani, frissíteni.
Kérem a képviselő-testületet, hogy fényfüzérek vásárlására 200.000 Ft keretösszeget
biztosítson.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
143/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
karácsonyi díszvilágítás költségeire 200.000 Ft keretösszeget
biztosít az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a díszvilágítás felszereléséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Nyugdíjasok támogatása
Balassa Balázs polgármester: A nyugdíjasok részére minden évben vásárlási utalványt
ajándékoz a képviselő-testület. Az elmúlt évben a 62 év felettiek kapták ezt a támogatást,
javasolom, hogy a nyugdíj korhatárhoz közelítve az idén 63 évben határozzuk meg a
korhatárt. A nyugdíjasok 3.000 Ft készpénztámogatást kapjanak. Aki a javaslattal egyetért,
kérem szavazzon. Egyhangú igen szavazat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
144/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete A
Szigliget községben lakóhellyel rendelkező 63. életévet betöltött
személyek részére 3.000 Ft támogatást biztosít.
Megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről
gondoskodjon.
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Határidő: azonnal
Felelős: Lutár Mária jegyző
Főtéri szökőkút
Balassa Balázs polgármester: Béres János elkészítette a Főtérre a szökőkút tervét. Mi a
véleményetek? Az alap szigligeti kőből készül, a többit Béres János készítené. Javasolom,
hogy kérjünk árajánlatot Béres Jánostól. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.
Egyhangú igen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
145/2016. (XI.29.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a főtéri
szökőkút terveit megismerte, annak megvalósításával egyetért.
Megbízza a polgármestert, hogy a kivitelezési munkákra kérjen
árajánlatot.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.50 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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