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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. szeptember 28-án 
15.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.) 
 
Jelen vannak: 
 

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

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
 Szabó Tibor alpolgármester 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Javasolom, hogy a 
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadja el a testület. Aki el tudja fogadni a napirendi 
javaslatot, kérem, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 

követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
2. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozóan a településképi 

bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
3. Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése 
4. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2017-2018 évi munkatervének véleményezése 
5. Vegyes ügyek 
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1. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az Országgyűlés szeptember 19-én elfogadta a 
törvényjavaslatot, mellyel a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet 
elfogadásának határidejét 2017. december 31. napjára módosította a jogalkotó.  
A törvény értelmében azonban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel, 
valamint a településkép védelméről szóló reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) kormányrendelet előírásaival 
összhangban meg kell alkotni 2017. október 1-ig, - amennyiben eddig az időpontig nem kerül 
elfogadásra a településképi rendelet - a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet 
valamint a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi 
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet. 
A jogalkotási kötelezettség teljesítésére 2017. szeptember 22-én megküldött levélben a 
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára, Füleky Zsolt hívta fel az 
önkormányzatok figyelmét. 
Mindezekre figyelemmel 2017. október 1. napjával történő hatálybalépéssel szükséges 
megalkotni a helyi önkormányzati rendeleteket.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, javaslom, 
hogy a Képviselő-testületület fogadja el a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 
önkormányzati rendelet tervezetet. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi   
 
15/2017. (IX. 29.)  

r e n d e l e t e t 
 
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról    
 

 
2. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozóan a településképi 
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A rendelet tartalmazza, hogy mikor kell településképi 
bejelentési eljárást lefolytatni, a kérelem benyújtására és az eljárásra vonatkozó szabályokat. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, 
javasolom, a Képviselő-testületület fogadja el a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet tervezetet. Aki a 
javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
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16/2017. (IX. 29.) Kt. 
 

r e n d e l e t e t 
 
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére 
vonatkozóan a településképi bejelentési eljárásról 
 
 

3.  Kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésének véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az anyagot a képviselők megkapták. Van valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése? Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kérem, 
szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
99/2017. (IX. 28.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 
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 Veszprémi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály Hatósági Osztályának küldje meg. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2017. október 2. 

 
4. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2017-2018 évi munkatervének véleményezése 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az Óvoda 2017-2018. évi munkatervét minden képviselő 
kézhez kapta. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, javasolom, 
hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
100/2017.(IX.28.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda vezetője által a 2017/2018 
nevelési évre készített, a jegyzőkönyv mellékletét képező 
munkatervben foglaltakkal. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével értesítse a Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 
vezetőjét. 
Határidő: 2017. október 5. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
5. Vegyes ügyek 
 
Korcsolyapálya 
 
Balassa Balázs polgármester: Annak érdekében, hogy a település egész évben vonzó legyen 
az ingatlannal rendelkezőknek és az idelátogató turistáknak a téli időszakra új, a térségben 
nem elérhető szolgáltatások biztosítását célozta meg a testület. Ezt a célt szolgálva október 
végére elkészül a szauna a strandon. Közkedvelt szórakozás a korcsolyázás, a Balaton 
azonban csak ritkán fagy be olyan vastagságban, hogy biztonságosan lehessen korcsolyázni. 
A testület örömmel fogadta azt a javaslatot, hogy a strand területén alakítsanak ki 
műjégpályát. A pálya bérletére három ajánlatot kértem, két vállalkozótól érkezett ajánlat. 
(Árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A legkedvezőbb ajánlatot ON Informatikai Kft adta 
7.900.000 Ft összegben. A műjégpályát 2017. november 15-től 2018. február 15-ig lesz 
elhelyezve a strand területén. A működtetést az önkormányzat saját dolgozóival végzi, a 
szükséges áramot Flórián Tamás vállalkozó biztosítja.   
 
Dr. Karasszon Diána képviselő: Megfelelő reklámmal el lehet érni, hogy legalább a 
hétvégeken jó legyen a kihasználtság. Hétközbe a környékbeli iskoláknak kellene lehetőséget 
adni arra, hogy térítésmentesen használják. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Jót fog tenni az idegenforgalomnak, mert kevés program 
van ebben az időszakban. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a strand területén alakítsunk ki műjégpályát, 
melynek költségét, 7.900.000 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítsa a képviselő-testület. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
101/2017.(IX.28.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén műjégpályát alakít ki. A műjégpályát az önkormányzat 
saját dolgozóival üzemelteti, az üzemeltetéshez szükséges 
áramot Flórián Tamás vállalkozó biztosítja.  
A képviselő-testület a műjégpálya kialakításához szükséges 
7.900.000 Ft-ot azaz Hétmillió-kilencszázezer forintot az 
általános tartalék terhére biztosítja.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
üzemeltetés részletes feltételeit dolgozza ki és felhatalmazza a 
műjégpálya bérletére vonatkozó szerződés aláírására. 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Strandi horgászat 
 
Balassa Balázs polgármester: Szeretném megkérdezni a képviselő-társaimtól, hogy mi a 
véleményük a strandi horgászatról. 
 
Káli Magdolna képviselő: Rengeteg a gond a vízben maradt horgokkal. Sok sérülést 
okoznak, a strandolókat a horgok okozta sérülések miatt rendszeresen el kell látni a nyár 
elején. Én nem engedném a horgászatot. 
 
Dr. Karasszon Diána képviselő: Én is osztom a képviselő-társam a véleményét. 
 
Balassa Balázs polgármester: A tiltótábla ellenére a strand területén nagyon sokan 
horgásznak. Azon túl, hogy rengeteg szemetet hagynak maguk után a horgászok, valóban a 
strandszezonban sok horgászhorog okozta sérülést kellett ellátni. Több panaszos fürdőző is 
megkeresett szeptemberben, hogy komoly vitáik voltak a horgászokkal. Nem veszik 
tudomásul a horgászok, hogy ez elsősorban strand. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
102/2017.(IX.28.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén a horgászatot megtiltja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a strand bejáratánál és a 
vízparton helyeztessen el tiltó táblákat. 
Határidő: 2017. október 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Sajkás kikötő 
 
Balassa Balázs polgármester: A kikötő melletti park kialakításakor már beszéltünk arról, 
hogy a sajkás kikötő emlékére interaktív bemutatóhelyet alakítunk ki, melyet pályázati 
pénzforrásból valósítunk meg. A pályázat előkészítés költsége az épület tervezésén kívül az 
informatikai eszközök, valamint az installációs „igények” megfogalmazása, előkészítése, 
ezekre vonatkozó pályázati anyag elkészítése. Két cég végzi a munkákat. Az egyik a Pazirik 
Informatikai Kft, valamint a Geo-Gráf Kft. Az árajánlatok alapján a szükséges forrás 240 ezer 
Forint + ÁFA. Ezt a költséget az önkormányzatnak meg kell előlegezni, hogy a pályázatot el 
tudjuk készíttetni. Javasolom, hogy a GINOP 7.1.9 - es számú pályázat előkészítésének 
költségeire az általános tartalék terhére 240.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosítson a 
képviselő-testület 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
103/2017.(IX.28.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete GINOP 
7.1.9 - es számú pályázat előkészítés költségeire 240.000 Ft + 
Áfa előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére. 
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Megbízza a polgármester, hogy a 2017 évi költségvetés 
módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület 
elé.  
Felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázat előkészítésre 
vonatkozó vállalkozói szerződést aláírja. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Iskola támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Kérelmet kaptunk a Szigligeti Általános Iskola igazgatójától, 
melyben tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a három darab udvari lépcső 
balesetveszélyessé vált, önkormányzati beruházásban megtudnánk-e oldani a felújítást? 
Tavaly a fenntartó rendelkezésre bocsájtotta a felújításhoz szükséges összeget, de szakember 
hiányában ez a munka meghiúsult. Az összeg a következő évre nem volt átvihető, az idei évre 
nem irányoztak elő erre keretet. Kérem a képviselők véleményét. 
  
Dr. Karasszon Diána képviselő: Feszített a 2017. évi költségvetés. Egyszer mondjunk 
nemet. Nincs olyan hónap, hogy ne kérne az iskola valamire pénzt. 
 
Balassa Balázs polgármester: Láttam a lépcsőket, de a felújítást a tél előtt nem tartom 
indokoltnak. A 2018. évi költségvetés tervezése során a szükséges költséget tervezni fogjuk a 
költségvetésben.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi  
 
104/2017. (IX.28.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
iskolaépület lépcsőinek javítását szükségesnek tartja, de a tél 
előtt nem tartja indokoltnak. A 2018 évi költségvetés tervezése 
során a javítási költségeket a költségvetésben megtervezi.  
Megbízza a polgármestert, hogy az iskolaépület lépcsőinek 
javítási költségeit a 2018 évi költségvetésbe irányozza elő.  
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Benczik Judit kérelme szelektív hulladékgyűjtő áthelyezésére 
 
Balassa Balázs polgármester: Bentzik Judit nyaralótulajdonos kérelmet nyújtott be, hogy a 
strand melletti parkolóban található szelektív konténert helyezzük máshova. Zavarja az 
üvegcsörömpölés, a házuk teraszának közelsége miatt.  
 
Javasolom, hogy a képviselő-testület tájékoztassa Bentzik Juditot, hogy panaszát megértve 
szorgalmazza a település, hogy a szelektív hulladékgyűjtés a település egészén háztól 
történjen, a megvalósítást követően a szelektív gyűjtőszigetekre nem lesz szükség. A 
képviselő-testület jelenleg nem lát lehetőséget a szelektív hulladékgyűjtők áthelyezésére. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
105/2017. (IX.28.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
tájékoztatja Bentzik Juditot, hogy panaszát megértve 
szorgalmazza a település, hogy a szelektív hulladékgyűjtés a 
település egészén háztól történjen, a megvalósítást követően a 
szelektív gyűjtőszigetekre nem lesz szükség. A képviselő-
testület jelenleg nem lát lehetőséget a szelektív hulladékgyűjtők 
áthelyezésére. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
képviselő-testület döntéséről Bentzik Juditot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2017. október 10. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Kardos Tibor és Vértesi Eszter területvásárlási kérelem 
 
Balassa Balázs polgármester: Kardos Tibor és Vértesi Eszter kérelmet nyújtott be a 1058/2 
hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására. Az ingatlan a közvetlen szomszédjukban 
található. Az értékbecslés már megtörtént (Az értékmeghatározó szakvélemény a 
jegyzőkönyv melléklete). Az értékbecslő a terület értékét 5.440.000 forintban határozta meg.  
Kérem a véleményeket, hozzászólásokat. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A telek kicsi, közútról nehezen megközelíthető. A 
telekszomszédoknak célszerű megvásárolni.  
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a Szigliget 1058/2 hrsz-ú beépítetlen terület 
vevőjéül Kardos Tibor (8264 Szigliget, Fakavölgyi u. 9.) és Vértesi Eszter (8264 Szigliget, 
Külsőhegyi u. 127.) lakosokat jelölje ki a képviselő-testület. Az ingatlan vételárát az 
ingatlanbecslő által készített érték meghatározó szakvélemény alapján 5.440.000 Ft összegben 
határozza meg.   
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
106/2017.(IX.28.) Kt. 
 

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
1058/2 hrsz-ú beépítetlen terület vevőjéül Kardos Tibor (8264 
Szigliget, Fakavölgyi u. 9.) és Vértesi Eszter (8264 Szigliget, 
Külsőhegyi u. 127.) lakosokat jelöli ki. 
 
 



 8

A képviselő-testület az ingatlan vételárát az ingatlanbecslő által 
készített érték meghatározó szakvélemény alapján 5.440.000 Ft, azaz 
Ötmillió-négyszáznegyvenezer forint összegben határozza meg.   
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 17.00 órakor bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


