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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. november 27-én 8.00 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.) 
 
Jelen vannak: 
 

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

 
Távolmaradását bejelentette: 

 
Káli Magdolna képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat fogadja el a testület.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2014. (X. 

3.) önkormányzati rendeletének módosítása 
2. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
3. A 2018. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
4. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározása 
5. Vegyes ügyek 
 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2014. 
(X. 3.) önkormányzati rendeletének módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A reklámtáblák adóztatásának lehetőségéről van szó. 
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
17/2017. (XI.30.) 

r e n d e l e t e t 
 
helyi adókról szóló 8/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
2. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Az időkorúak 
egyszeri támogatása és a kimagasló sport és művészeti tevékenységet végző gyermekek és 
fiatalok támogatására vonatkozóan tartalmaz javaslatot a rendelet tervezet. Javasolja az 
előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
 
18/2017. (XII. 8.) 

r e n d e l e t e t 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 
3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
3. A 2018. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. A képviselők 
részéről módosító javaslat nem hangzott el.  
A polgármester javasolta, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
118/2017. (XI. 27.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztéshez mellékelt Szigliget Község Önkormányzata 
2018. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak 
megfelelően, az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon. 
Felelős: jegyző 
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően     
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4. A képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: A munkaterv javaslatot mindenki kézhez kapta. Kéri a 
képviselők véleményét, javaslatát. Javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette 
fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
119/2017. (XI. 27.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
évre vonatkozó munkatervét jelen határozat melléklete szerinti 
formában elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
Vegyes ügyek 
Polgármester jutalmának megállapítása 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Az előző ülésen döntött a képviselő-testület az önkormányzati 
dolgozók jutalomkeretéről. A polgármester ez évi munkájának elismeréseként – figyelembe 
véve a községben megvalósult fejlesztéseket, a megvalósítandó beruházások előkészítését – 
javasolja, 1 havi bérének megfelelő jutalmat állapítson meg a képviselő-testület.  
 
Balassa Balázs polgármester bejelentette érintettségét, kérte, hogy a képviselő-testület zárja ki 
a szavazásból. 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolta, hogy Balassa Balázs polgármestert a polgármester 
jutalmának megállapítása napirendi pont tárgyalásánál a döntéshozatalból zárja ki a 
képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi 
 
119/2017. (XI. 27.) Kt. 

h a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Balassa 
Balázs polgármestert a polgármester jutalmának megállapítása 
előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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120/2017. (XI. 27.) Kt.  
h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balassa 
Balázs polgármester részére 399.000 Ft összegű jutalmat állapít 
meg. 
Megbízza az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Tibor alpolgármester 

 
 
Szigliget 0151/5 hrsz-u ingatlan megvételére vonatkozó felajánlás 
 
Balassa Balázs polgármester: A Szigliget 0151/5 hrsz-u ingatlant a tulajdonos vételre 
ajánlotta fel az önkormányzatnak. Erről az Óvár északi oldalán lévő erdő művelési ágú 
ingatlanról közelíthető meg az Óvár. Ingatlanforgalmi szakértővel felértékeltette az ingatlant, 
a szakértő 542.000 Ft-ban határozta meg az ingatlan értékét. Javasolta, hogy a képviselő-
testület az értékbecslő által meghatározott áron vásárolja meg az ingatlant. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
 
121/2017. (XI. 27.) Kt.  

h a t á r o z a t o t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
0151/5 hrsz-u ingatlant az ingatlanforgalmi szakértő által 
meghatározott 542.000 Ft azaz Ötszáznegyvenkettőezer forint 
vételáron megvásárolja. A vételár összegét az általános tartalék 
terhére biztosítja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
az ingatlan tulajdonosát tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 8.30 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 

 
 
 


