Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 20-án
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

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Javasolom, hogy a
meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület. Van-e valakinek javaslata,
kérdése? Nincs. Aki el tudja fogadni a napirendi javaslatot, kérem, most szavazzon.
Köszönöm, 5 igen szavazat.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
2.

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Vegyes ügyek

1. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A képviselő-testület a
tervezetet véleményezte, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően azt véleményezésre
megküldtük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek, az orvosoknak, a védőnőnek, akik
részéről kifogás nem érkezett, a rendelet-tervezetet megfelelőnek tartják. Az előterjesztéssel
kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata? Nincs. Aki az egészségügyi alapellátás körzeteinek
meghatározásáról szóló rendelet tervezetet el tudja fogadni, kérem, most szavazzon
Köszönöm, egyhangú.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi
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10/2016. (XII.21.)
rendeletet
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
2. Vegyes ügyek
Bérfejlesztés
Balassa Balázs polgármester: Mindenki előtt ismeretes, hogy lényegesen megemelkedett a
szakmunkás minimálbér illetve a minimálbér. Ez az önkormányzatnál foglalkoztatott
valamennyi dolgozót érinti, jelentős bérfejlesztéssel kell számolni. Szeretném, ha az erre
vonatkozó munkaszerződést mindenki mielőbb megkapná és arányosan emelkednének a bérek
azoknál a foglalkoztatottaknál is akik jelenleg a minimálbért meghaladó fizetést kapnak.
Közel 30 dolgozót érint, 360.000 forint bérkeretet-kiegészítést szeretnék kérni januárra, hogy
ezt a költségvetés elfogadásáig megkaphassák február elején.
Javasolom, hogy a képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkozatott fizikai állomány
2017. január havi bérkeretéhez plusz 360.000 Ft-ot és járulékait biztosítson, a
minimálbéremelés következtében szükségessé váló béremelésre és a bérek arányosítására.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, most szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag elfogadta a
testület.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
150/2016. (XII.20.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzatnál foglalkozatott fizikai állomány 2017. január
havi bérkeretéhez plusz 360.000 Ft-ot és járulékait biztosít, a
minimálbéremelés következtében szükségessé váló béremelésre
és a bérek arányosítására.
Megbízza a jegyzőt, hogy a 2017 évi költségvetési javaslatba a
bérkeret emelést építse be és a munkaszerződések módosításáról
a polgármester döntésének megfelelően gondoskodjon.
Határidő: 2017. január 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Lutár Mária jegyző

Balaton Fejlesztési Tanács települési zöldterületek kialakításának, rehabilitációjának
támogatása pályázat
Balassa Balázs polgármester: Két helyszínt néztünk meg, a kikötő melletti parkot és a strand
melletti részt, ahol az emlékfák vannak. Ezek közül az utóbbi nagyon kicsi, azt saját erőből is
rendbe lehet tenni. A kikötő melletti parknál sajkás-kikötőt terveztük, a mögött lenne
kialakítva egy kb. 200 m-es futópálya gumiburkolattal ellátva. Napozópadokat,
virágágyásokat lehetne elhelyezni, a part mentén és az úttal párhuzamosan egy út lenne
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kialakítva, amiről a futópálya megközelíthető lenne. Ez sétányként is funkcionálna. Ha ez
megvalósul, kb. 10 millió forintba kerül. A kikötőt is felújítanák, új térburkolat készül és a
partvédőmű is felújítására kerül. Ezzel a beruházással a kikötő környéke rendezetté válik. (A
polgármester a tervezetet bemutatja a testületnek. Tervezet a jegyzőkönyv melléklete).
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ez egyedi, ilyen nincs a környéken.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Megéri, lesz egy olyan rész, amire mindenki azt mondja,
hogy na, ez igen.
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács
települési zöldterületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása címen kiírt pályázatra
pályázatot nyújtson be az önkormányzat a 891/15 hrsz-ú ingatlanon park kialakítására, a
bemutatott tervnek megfelelően, az kérem, most szavazzon. 5 igen szavazat. Köszönöm.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
151/2016. (XII.20.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az a
Balaton
Fejlesztési
Tanács
települési
zöldterületek
kialakításának, rehabilitációjának támogatása címen kiírt
pályázatra a Szigliget 891/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett park
kialakítására nyújt be pályázatot a jegyzőkönyvhöz csatolt
tervnek megfelelően.
A pályázathoz szükséges saját forrást a 138/2016. (XI. 29.) Kt.
határozatban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi
költségvetésben biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. január 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Várbelépő díjak emelése
Balassa Balázs polgármester: Voltam Siklóson és Szigetváron. A Siklósi várban a belépő
1800 Ft, Szigetvári várban 1850 Ft, de a környékbeli várakban is magasabb a belépőjegy ára:
a Sümegi várban 1500 Ft, a Nagyvázsonyi várban 990 Ft. Azt javasolom, emeljük meg a
várbelépő árát. Akármerre járok, mindenhol magasabbak az árak.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Igen, már évek óta nem emeltünk, pedig mennyi minden
fejlődött azóta.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Két lépésben emeljünk, az idén is és jövőre is kisebb
mértékben.
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Balassa Balázs polgármester: A várra én az eddigi 600 és 300 Ft helyett 800 és 400 Ft-ot
javasolok, fesztiválokon maradjon az eddigi ár.
Szabó Tibor alpolgármester: A fesztiváljegy maradjon így. Nincsenek kedvezmények,
nyugdíjas, pedagógus jegyek. Ez olyan ár, ahol nem kell kedvezményt adni.
Balassa Balázs polgármester: Várkapunyitó, várfesztivál, hagyományőrző napok, ezeken
maradjon az eddigi belépő ára.
Káli Magdolna képviselő: Többször voltam Sümegen, drága, de sok szolgáltatás is van.
Láttunk 3 műsort. Fáklyás bemutatót, van fotózás korhű ruhában, amit rögtön előhívnak. Van
a gyerekeknek állatsimogató, kecskefejés, amit a gyerekek kipróbálhatnak. A fekete seregnek
is van bemutatója, a pincebörtönben is van előadás.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Ha több program lesz, újra megbeszéljük.
Balassa Balázs polgármester: Vettünk a várba díszletet, ágyút, 2 trónszéket, van középkori
sátrunk, ebben középen felállítanánk a két trónszéket, mindenki beöltözhet, lehet fotózni a
látogatóknak. Egyszerű befektetés.
Káli Magdolna képviselő: Ez jó ötlet, reklámértéke is van.
Balassa Balázs polgármester: Valakinek kérdése, kiegészítése? Aki el tudja fogadni, kérem,
most szavazzon. Köszönöm. Egyhangúlag elfogadva.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
152/2016. (XII.20.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testület 2017.
január 1. napjától a várbelépők árát, felnőtt belépőjegy 800
Ft/fő, gyermekbelépő 400 Ft/fő összegben határozza meg.
Kedvezményes belépőjegy árat nem határoz meg a képviselőtestület.
Megbízza a polgármestert, hogy az belépőjegy árak
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Vendéglátó egység téli nyitva tartása
Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt testületi ülésen beszéltünk arról, hogy adunk
támogatást, ha egy vendéglős kinyit télre. Az üzemeltető kevésnek tartja a támogatást, így
továbbra sem nyit ki.
A volt Pupos pince viszont érdekelné Kardos József vállalkozót, aki vállalná, hogy a téli
időszakban is üzemelteti a vendéglátó egységet. Az épületen átalakításokat kellene végezni,
hogy ki tudjanak nyitni. A felújítási munkák a bérleti díjban elszámolhatók, Kávé, üdítő,
alkoholos italok, szendvics, pékáru árusítására kapna lehetőséget azzal a feltétellel, hogy
egész évben nyitva tart.
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Javasolom, hogy két évre adjuk bérbe az épületet, kérjünk tőle költségvetést az elvégzendő
felújítási munkákra, melyet bérleti díjként elszámolhat.
Aki egyetért a javaslattal, az kérem szavazzon. 5 igen szavazat.
A képviselőt-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
153/2016. (XII.20.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testület a Pupos
pince épületét Kardos József vállalkozó részére bérbe adja 2017.
január 1-től 2019. december 31-ig vendéglátó üzlet céljára.
A bérleti díj összege a bérlőnek az épület felújításra fordított,
számlával igazolt költsége. A bérlő köteles az üzlethelyiséget
egész évben nyitva tartani. A vendéglátó egységben kávé, üdítő,
alkoholos italok, szendvics, pékáru árusítható.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő: 2017. január 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Polgármester jutalmazása
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolom, hogy a 2016 évi költségvetésben a polgármester
jutalmazására tervezett 1 havi bérnek megfelelő összeg kifizetéséről döntsön a képviselőtestület. A községben megvalósult fejlesztések, a tervezett beruházások előkészítése során
végzett munkája indokolja a tervezett jutalom kifizetését.
Balassa Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban bejelentem érintettségemet,
a döntéshozatalban nem kívánok részt venni.
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolom, hogy érintettség miatt a képviselő-testület a
polgármester zárja ki a döntéshozatalból. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 4 igen
szavazat, 1 tartózkodás.
A képviselőt-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi
154/2016. (XII.20.) Kt.
határozatot
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Balassa
Balázs polgármestert a polgármester jutalmazása előterjesztéssel
kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
Dr. Karasszon Diána képviselő: Egyetértek a javaslattal, a polgármester községért végzett
munkája alapján indokoltnak tartom a jutalom megállapítását.
Káli Magdolna képviselő: A tervezett jutalom kifizetésével egyetértek.
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Szalainé Bárány Éva képviselő: Támogatom, hogy a költségvetésben tervezett jutalom a
polgármester úrnak kifizetésre kerüljön.
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület a polgármester részére
egy havi bérének megfelelő bruttó 299.200 Ft jutalmat állapítson meg.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 4 igen szavazat.
A képviselőt-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
155/2016. (XII.20.) Kt.
határozatot
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
polgármester részére egy havi bérének megfelelő bruttó 299.200
Ft jutalmat állapít meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Lutár Mária jegyző

Hivatal épület felújítása
Balassa Balázs polgármester: Nyertünk a hivatal épületének felújítására benyújtott
pályázaton. Átszámoltuk a költségvetést, egy kicsit magasabb lesz a költség kb. 55 millió
forint.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.20 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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