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

Balassa Balázs polgármester 
Dr. Karasszon Diána képviselő 
Szalainé Bárány Éva képviselő 

 
Távolmaradását bejelentette: 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 Káli Magdolna képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 3 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, szavazzon. Köszönöm, 3 igen szavazat. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szigliget Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
2. Beszámoló a 2016. évi ellenőrzésekről  
3. Vegyes ügyek 
 
1. Szigliget Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, ami részletes 
tájékoztatást tartalmaz a módosítás szükségességéről. A számok egyértelműen igazolják, hogy 
a tervezett előirányzatok mennyire voltak életszerűek. Összességében elmondható, hogy stabil 
évet zártunk. 
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Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javaslom, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésről szóló 1/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítását a képviselő-testület 
fogadja el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon, a Képviselő-testület 3 igen 
szavazattal elfogadta. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta a 
 
10/2017. (V. 31.)  

r e n d e l e t e t 
 
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
2. Beszámoló a 2016. évi ellenőrzésekről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők kézhez kapták, ami részletes 
tájékoztatást tartalmaz. Ebből az látszik, hogy a leltározásnál vannak kisebb hiányosságok, de 
összeségében a pénzügyi dolgokban nem találtak hiányosságot. 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, javaslom, hogy a 2016. évi ellenőrzését szóló 
beszámolót a képviselő-testület fogadja el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 3 
igen szavazat.  
 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
77/2017. (V. 31.) Kt.    

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. 
évi éves ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja. 

 
3. Vegyes ügyek 
 
Mile Pál lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Mile Pál kérelmet nyújtott be, miszerint szeretné 
meghosszabbítani a lakásbérleti szerződését, ami 2017. június 30-ig érvényes. Javasolom, 
hogy újabb egy évre kössünk bérleti szerződést Mile Pállal a korábbi feltétellel, amennyiben 
az általános iskolában a közalkalmazotti jogviszonya megszűnik a bérleti jogviszony is 
megszűnik. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon, a Képviselő-testület 3 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
78/2017. (V. 31.) Kt.   

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Kisfaludy u. 27. szám alatti bérlakásra 2017. július 1-től 2018. 
június 30-ig Mile Pállal bérleti szerződést köt. A bérleti 
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jogviszony megszűnik amennyiben Mile Pál közalkalmazotti 
jogviszonya a Szigligeti Általános Iskolában megszűnik. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
Határidő: 2017. június 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester  

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 11.50 órakor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


