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Képviselő-testület 
Szigliget 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 2-án 17.00 
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 

Balassa Balázs polgármester 
Szabó Tibor alpolgármester 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Lutár Mária jegyző 
 

Távolmaradását bejelentette:  
Dr. Karasszon Diána képviselő 
 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 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, 4 igen 
szavazat. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Tapolca Környéki Társulás Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő létszámcsökkentésről 

döntés 
 

2. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 
biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló rendelet 
véleményezése 
 

 
1. Tapolca Környéki Társulás Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő 
létszámcsökkentésről döntés 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanács úgy döntött, hogy 1 fő gépkocsivezető felmentésével tervez a költségvetésben, ezzel is 
csökkentve a kiadásokat. Ebben az évben a kötelező béremelések, a támogatások csökkenése 
miatt több hozzájárulást kell fizetni. A létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési 
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támogatást a Magyar Államkincstártól megigényli a Társulás, ehhez szükséges a 
tagönkormányzatok támogató nyilatkozata. 
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 
javaslata? 
Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem, hogy most szavazzon. 
Köszönöm egyhangú igen. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
27/2017. (III. 02.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen 
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás 
által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett 
„gépkocsi vezető” álláshelyen foglalkoztatott – közalkalmazotti 
jogviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli – 
foglalkoztatására a települési önkormányzatnál, vagy az általa 
alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 
változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását 
támogatja, azzal egyetért. 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Határidő: 2017. március 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
2. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 
biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 
rendelet véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Társulási Tanács által elfogadott térítési díjakat az 
előterjesztés tartalmazza. Szigliget községet a támogató szolgálat díja érinti, a többi 
szolgáltatást az Együtt Egymásért Társulás biztosítja. A rendelet megalkotásához ki kell kérni 
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a tag önkormányzatok véleményét. Aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot el 
tudja fogadni az kérem szavazzon. Egyhangú igen szavazat.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
28/2017. (III. 02.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen 
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy a Társulás 
által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és 
gyermekjóléti alapellátások fizetendő térítési díjaira vonatkozó 
rendeletmódosítási javaslatot véleményezte, azt elfogadja.  
 
Felkéri Ábrahámhegy Község – mint a Társulási 
Megállapodásban rendeletalkotásra kijelölt tag önkormányzat – 
Képviselő-testületét, hogy az előterjesztés szerint alkossa meg a 
rendeletet.  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2017. március 20. 

 
 
Balassa Balázs polgármester: Van még valakinek kérdése? Nincs. 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.10 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 
 


