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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. május 24-én 11.30 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 

Balassa Balázs polgármester 
Szabó Tibor alpolgármester 
Dr. Karasszon Diána képviselő 
Káli Magdolna képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó szerinti 
napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület. Van-e valakinek javaslata, kérdése?  
Javaslat, észrevétel nem hangzott el. 
Aki el tudja fogadni a napirendi javaslatot, kérem, szavazzon. Köszönöm, 5 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. 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 7/2016. (IX.19.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

2. Szigliget Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak értékelése és a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és háziorvosi 
Ügyeleti Szolgálat 2016. évben végzett munkájáról beszámoló elfogadása 

3. Vegyes ügyek 
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1. 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 7/2016. (IX.19.) önkormányzati 
rendelet módosítása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztés mindenki kézhez kapta, mely tartalmazza a 
módosítás indokát. Az előterjesztéssel kapcsolatban van kérdés, észrevétel, javaslat? 
Javaslat, észrevétel nem hangzott el. 
 
Balassa Balázs polgármester feltette szavazásra a rendelet módosításának elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi  
 
9/2017. (V. 25.) 

r e n d e l e t e t 
 
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 7/2016. (IX. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
2. Szigliget Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak értékelése és a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és háziorvosi 
Ügyeleti Szolgálat 2016. évben végzett munkájáról beszámoló elfogadása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A beszámoló 
részletes tájékoztatást tartalmaz a szolgálat tevékenységéről.  
Az előterjesztéssel kapcsolatban van kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, 
javasolom, hogy Szigliget Község Önkormányzatának 2016 évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok értékeléséről, illetve a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti 
és háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót a 
képviselő-testület fogadja el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon, a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 65/2017. (V. 24.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 
Község Önkormányzatának 2016 évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok értékeléséről, illetve a Balaton-
felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és háziorvosi Ügyeleti 
Szolgálat 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
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3. Vegyes ügyek 
 
Régiójáró buszjárat működéséhez támogatás  
 
Balassa Balázs polgármester: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület ez évben is kéri, hogy 
az önkormányzat támogassa a Régiójáró buszjárat működtetését A kérelem részletes 
tájékoztatást tartalmaz a buszjárat működtetéséről. (Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) Az 
előző évben is támogattuk a működését 100.000 Ft-tal. Kedvelt a környéken nyaralók 
körében, sokan igénybe veszik. 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolom, hogy idén is támogassuk 100.000 Ft-tal a 
járat működtetését. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon, a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
 66/2017. (V. 24.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület által működtetett 
Régiójáró buszjárat üzemeltetését 100.000 Ft-tal támogatja. A 
támogatás forrása az általános tartalék.  
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Veszeli Jánosné területbérleti kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Veszeli Jánosné már az előző években is bérelt területet a 
strandon csillámtetoválás, arcfestés céljára. Javasolom, hogy az idén is biztosítsunk részére 
területet. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolom, hogy fogadjuk el, és idén is 
június 15-től augusztus 31-ig biztosítsunk 2 m2 nagyságú helyet a szolgáltatásnak. A bérleti 
díjat 80.000 Ft összegben javasolom megállapítani. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
67/2017. (V. 24.) Kt.   h a t á r o z a t o t 

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén 2 m2 nagyságú területet bérbe ad Veszli Jánosné 
részére csillámtetoválás és arcfestés céljára. A bérleti jogviszony 
időtartama 2017. június 15-től 2017. augusztus 31-ig tart. A 
bérleti díj összege 80.000 Ft.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a bérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Takács Andrea bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Takács Andrea az előző évekhez hasonlóan masszázs 
tevékenység céljára helyiséget bérelne a strandon. Javasolom, hogy a strand bejáratától balra 
lévő helyiséget adja bérbe az önkormányzat Takács Andrea részére. A bérleti díj összegét 
100.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
68/2017. (V. 24.) Kt.   h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
bejáratától balra lévő, 7 m2 nagyságú helyiség bérlőjéül 2017. 
június 15-től 2017. augusztus 31-ig tartó időszakra, 100.000 Ft 
összegű bérleti díjért Takács Andrea Szigliget, Patak u. 15. szám 
alatti lakost jelöli ki. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést 
megkösse. 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Balassa Ákos kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Balassa Ákos a strand területén területet bérel limonádé, házi 
szörpök és alkoholos italok árusítására. Azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 
a bérleti jogot átadhassa a Végvári Gelato Kft-nek 2018. augusztus 31-ig, aki a fagyizót is 
működteti. Igény van rá, javasolom, hogy a meglévő szerződésben meghatározott feltételekkel 
kössön az önkormányzat új szerződést Végvári Gelato Kft-vel. A bérleti jogviszony 2018. 
augusztus 31-ig tart, a bérleti díj összege 150.000 Ft/szezon.  Aki a javaslattal egyetért, 
kérem, szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
69/2017. (V. 24.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén 10 m2 nagyságú területet biztosít limonádé, házi 
szörpök és alkoholos italok árusítására a Végvári Gelato Kft. 
részére. A bérleti jogviszony 2018. augusztus 31-ig tart. A 
bérleti díj összege 150.000 Ft/szezon.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Szigliget 020/11 hrsz-ú külterületi ingatlan értékbecslése és értékesítése 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előző üléseken szó volt a 020/11 hrsz-u ingatlannal 
kapcsolatos, az ingatlan nem rendeltetésszerű használata miatti eljárásról. Javasolom, hogy a 
bérleti szerződést az önkormányzat bontsa fel május 31-i hatállyal.  
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javasolom, hogy a 020/11 hrsz-u ingatlanra 
vonatkozó Szigliget Község Önkormányzata és Szőke István között 2015. május 25-én 
létrejött bérleti szerződést a képviselő-testület bontsa fel.  A képviselő-testület  hatalmazza fel 
a polgármestert a felbontó okirat aláírására és a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban a bérlővel 
történő elszámolás lefolytatására.  
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
70/2017. (V. 24.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget 020/11 
hrsz-u ingatlan bérbeadására vonatkozó 2015. május 25-én kelt 
bérleti szerződést felbontja.  
Felhatalmazza a polgármestert a felbontó okirat aláírására és a 
bérleti jogviszonnyal kapcsolatban a bérlővel történő elszámolás 
lefolytatására.  
 
Határidő: 2017. május 31.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Medosz üdülőhöz a gázvezeték kiépítése, bővítése 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület 119/2016. (IX. 28.) Kt. határozatával úgy 
döntött, hogy a Medosz Szigliget Kft-vel közös beruházásban a Szigliget 0103 hrsz-u ingatlan 
gázellátásának biztosítására 270 fm D 32-es gázelosztó vezetéket épít. A beruházás teljes 
költsége 2.236.700 Ft + Áfa, melyet 50 %- 50 %-ban az önkormányzat és a Medosz Szigliget 
Kft. visel. A beruházást az érintett ingatlantulajdonosok saját erőből megvalósítják A 
beruházás költsége az Antalhegyi út sávos helyreállításának költségét tartalmazza. Az 
Antalhegyi út teljes pályaszerkezetének aszfaltozása 1.245 e Ft + Áfa plusz költséggel járna. 
Javasolom, hogy ezt a plusz költséget az önkormányzat vállalja át.  
 
Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 5 igen szavazat. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
71/2017. (V. 24.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Antalhegyi úton megvalósuló gázelosztó vezeték építését 
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követően a teljes pályaszerkezet aszfaltozásának plusz költségét 
1.245.000 Ft + Áfa összegben az általános tartalék terhére 
vállalja.  
Megbízza a polgármestert, hogy a Medosz Szigliget Kft-t a 
döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Egyházközség támogatási kérelme orgona vásárláshoz  
 
Balassa Balázs polgármester: Az egyházközség 2.000.000 Ft támogatást kér az 
önkormányzattól orgona vásárlásra. Lakossági adományból új orgona készült a templomba, 
de nagyon sok probléma van vele, a hőmérsékletingadozás miatt elhangolódik, így szinte 
minden használat előtt újra kellene hangolni. Az egyházközség ezért egy elektromos orgonát 
szeretne vásárolni, amihez önkormányzati támogatást kér. Javasolom, hogy támogassuk az 
egyházközséget, hogy megtudják venni az új orgonát. Aki a javaslattal egyetért, kérem, 
szavazzon, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
72/2017. (V. 24.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szigligeti katolikus templom részére vásárolandó elektromos 
orgona vásárlásához a Szigligeti Egyházközség részére 
2.000.000 Ft azaz Kétmillió forint támogatást biztosít. A 
támogatást az általános tartalék terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
Szigligeti Süllőfesztivál megrendezéséhez hely biztosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigligeti Turisztika Egyesület ez évben is meg kívánja 
rendezni a Szigligeti Süllőfesztivált, melyhez a strand és a strandi parkoló területét szeretnék 
ismételten igénybe venni. Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták. A levél részletes 
tájékoztatást tartalmaz a kérésről. 2017. évben is ugyanazokkal a feltételekkel kötünk 
szerződést a Süllőfesztivál megrendezésére. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, 
javaslom, hogy fogadjuk el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon, a Képviselő-testület 
5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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73/2017. (V. 24.) Kt.    
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Turisztikai Egyesület által szervezett Szigligeti 
Süllőfesztivál idejére a strand területét és a strandi parkolót - az 
előzetesen egyeztetett módon elhelyezett vendéglátó egységek, 
színpadok elhelyezésére - ingyenesen az Egyesület 
rendelkezésére bocsátja. A rendezvény ideje alatt a 
közműköltségeket, szemétszállítást, a rendezvény kapcsán 
jelentkező egyéb költségeket, pl. jogdíj, a Szigligeti Turisztikai 
Egyesület fizeti. Amennyiben az önkormányzati tulajdonban 
károkozás történik, annak megtérítése a rendező kötelezettsége. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnökét tájékoztassa. 
 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Vendéglátó egységek bérlőinek kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzati tulajdonban lévő vendéglátó egységek 
bérlői kérik, hogy a járdáig leburkolhassák az épület előtti területet. Azt már a képviselő-
testület engedélyezte, hogy a járdáig használhatják a területet, úgy, hogy az a járdán 
közlekedőket ne akadályozza. Javasolom, hogy engedélyezzük a burkolást. Aki a javaslattal 
egyetért, kérem, szavazzon. 5 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
74/2017. (V. 24.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő vendéglátó 
egységek bérlői a strand területén kialakított járdáig az épület 
előtti területet leburkolják.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérlőket a 
döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Szigligeti Általános Iskola kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Az általános iskola igazgatója kéri az önkormányzatot, hogy a 
tanulmányi- és sportversenyeken eredményt elérő tanulók jutalmazására a képviselő-testület 
biztosítson támogatást. Javasolom, hogy 50.000 Ft összeget biztosítson a testület jutalomtárgy 
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vásárlására. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon, a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
75/2017. (V. 24.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskola tanulmányi- és sportversenyen 
eredményt elérő tanulói jutalmazására 50.000 Ft-ot biztosít 
jutalomtárgy vásárlás céljára. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
az Szigligeti Általános Iskola Igazgatóját tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Rendezési terv módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Kérelem érkezett a Fakavölgyi út – Rózsahegyi út –  688 hrsz-
u út közötti ingatlantulajdonosoktól, amelyben azt kérik, hogy a rendezési terv módosításával 
tegye lehetővé a képviselő-testület, hogy beépíthessék a területüket. Ebben a telektömbben a 
rendezési tervben 1400 m2-re van szabályozva a legkisebb kialakítható telek, ezt kellene 
lecsökkenteni a környező területek szabályozási szintjére, 1000 m2-re. Elkezdődött a 
rendezési terv módosításának folyamata, így nem biztos, hogy bekerülhet az eljárásba. Ennek 
ellenére javasolom, hogy a testület támogassa a módosítást, és a 42/2016. (III. 21.) 
határozattal elfogadott módosítási javaslatot egészítse ki azzal, hogy a Fakavölgyi út – 
Rózsahegyi út – 688 út határolta telektömbben lévő Üh4-L építési övezetben a kialakítható 
legkisebb telek mérete 1000 m2 legyen. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon, a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
76/2017. (V. 24.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2016. 
(III. 21.) határozattal elfogadott módosítási javaslatot 16. ponttal 
egészíti ki:  
„16. A Fakavölgyi út – Rózsahegyi út – 688 út határolta 
telektömb felülvizsgálata  
(lakossági kérelem alapján)  
A Fakavölgyi út – Rózsahegyi út – 688 út határolta 
telektömbben lévő Üh4-L építési övezetben a kialakítható 
legkisebb telek méret felülvizsgálata.” 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
módosítási javaslat kiegészítéséről az Állami Főépítészt 
tájékoztassa. 
 
Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 12.45 órakor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


