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Képviselő-testület 
Szigliget  
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 8-án 8.00 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.) 
 
Jelen vannak: 
 

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

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária   jegyző 
  
Tanácskozási joggal jelen vannak? 
  
 Sztrik Ákos őrsparancsnok  
 Pupos Ferenc Polgárőr Egyesület elnöke 
 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, 
hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Tapolcai Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója Szigliget község közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
2.  2018. évi költségvetés módosítása   
3. Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi munkájáról 
4. Vegyes ügyek 
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1. Tapolcai Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója Szigliget község közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti a Tapolcai Rendőrkapitányság képviseletében Sztrik 
Ákos őrsparancsnokot, kéri, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kiegészítése van, azt 
tegye meg. 
 
Sztrik Ákos őrsparancsnok: A beszámoló részletesen tartalmazza a statisztikai adatokat, 
kiemelné azonban, hogy a bűncselekmények száma és a közúti balesetek száma is csökkent az 
elmúlt évben. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Veszprém megyei kapitányság 
megkapta az év kapitánysága díjat, ami komoly elismerés volt számunkra. A helyi 
polgárőrséggel nagyon jó a kapcsolatuk, ezúton is köszöni munkájukat, bízik abban, hogy a 
későbbiekben is ilyen jól tudnak majd együtt dolgozni.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Nagyon sokat számít, hogy a badacsonytördemici 
kereszteződés le lett védve Stop táblával, mert ott a balesetek nagy részét sikerült elkerül. A 
másik bejárónál az a probléma, hogy nem állnak meg a biciklisek. Van a kerékpárúton 
elsőbbség adást jelző tábla, de nem foglalkoznak vele.  
 
Balassa Balázs polgármester: Fejlesztés alatt van a Balaton körüli kerékpárút, kérték, hogy 
biztonságtechnikailag legyen megtervezve a fejlesztés.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el.  
 
A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a Tapolcai Rendőrkapitányság 
2017. évi beszámolóját Szigliget község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
61/2018. (V. 8.) Kt.    h a t á r o z a t  

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta 
a Tapolcai Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolóját Szigliget 
község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről. 

 
 
2. A 2017. évi költségvetés módosítása   
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A módosítás azokat az 
előirányzat változásokat tartalmazza, amelyek a képviselő-testület döntései alapján átvezetésre 
kerülnek a költségvetésben.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el.  
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A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a költségvetés módosításáról szóló 
rendeletet. 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet hozta: 
 
3/2018. (V. 17.) 

r e n d e l e t 
 
a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
3. Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi munkájáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Hagyomány már, hogy a rendőrségi beszámolóval egyidejűleg 
tárgyalja a képviselő-testület a Polgárőr Egyesület beszámolóját. Megköszöni a polgárőrség 
munkáját, ahogy az előző napirendi pont keretében is elhangzott nagyon sokat tesznek, hogy a 
településen a közbiztonság helyzete jó legyen. Átadja a szót a Polgárőr Egyesület elnökének. 
 
Pupos Ferenc: Nehéz az egyesületet egyben tartani, nem kapnak az önkormányzattól 
támogatást, nem érzik a támogatottságot. Az éves rendezvényen sem tisztelte meg az 
önkormányzat azzal, hogy elmentek, nem köszönte meg senki a munkájukat. A másik dolog a 
lomtalanítás, minden évben ugyanazok a problémák. 10 órakor megtelik a konténer és az 
emberek csak hordják, hordják a hulladékot, de nincs hova tenni, délután 2 órára érkezik meg 
a következő konténer, addig a türelmetlenebb lakók leteszik a konténer mellé a hulladékot, 
pedig tudja mindenki, hogy azt senki nem fogja elvinni, vagy beletenni a másik konténerbe. 
Nem szép látvány. Ez csak szervezés kérdése.  
A Csonkatoronynál a buszmegállónál van a következő probléma. Van, aki rendszeresen 
nyilvános WC-nek tekinti a buszmegállót, és a nagy dolgát ott végzi el.  
A Réhelyi utcában le lett szerelve a hirdetőtábla, a mai napig nem lett visszaszerelve, aki azon 
a környéken él, az is szeretne tájékozódni a falu dolgairól. 
Szeretné tudni, hogy a garázsban meddig maradhat az autó, mert a mellette levő épület 
bérlőjétől naponta azt hallja, hogy nem sokáig lesznek ott. 
Ennyi lett volna, amivel ki szerette volna egészíteni a mondanivalóját, köszöni szépen a 
figyelmet. 
 
Balassa Balázs polgármester: A támogatás be volt tervezve a költségvetésbe 2017. évben is. 
Szólni kellett volna, hogy nem kapták meg, nem tudja az önkormányzat, hogy mikor van 
szükség a támogatásra. A lomtalanítást a szolgáltató szervezi, abba az önkormányzatnak nincs 
beleszólási joga, jelezni fogja a szolgáltató felé a problémát. A hirdetőtábla visszahelyezése 
ahogy idejük lesz megtörténik. A garázs továbbra is a polgárőrség használatában marad, fel 
sem merült, hogy bérbe adják. Ezt a bérlővel meg fogja beszélni. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a Szigligeti Polgárőr Egyesület 2017. 
évről szóló beszámolóját. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  



 4

62/2018. (V. 8.) Kt.     h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta 
a Szigligeti Polgárőr Egyesület beszámolója a 2017. évi 
munkájáról. 

 
4.  Vegyes ügyek 
 
Hivatal előtti járda felújítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A hivatal előtti járda felújításra szorul. Megszűntetnék a lépcsőt, és 
bazalt lapokkal lenne újra lerakva. Mi a véleménye testületnek?  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: Ha elbontják a feljárót, az épület elveszti az arányait, erre 
gondolni kell.  
 
Balassa Balázs polgármester: Egyetért az észrevétellel, a lépcsőt meghagyják, a burkolatot bazalt 
burkolatra cserélik.  
 
 
Strandi járdaépítés  
 
Balassa Balázs polgármester: A költségvetés készítése során úgy döntött a testület, hogy a 
strandon saját dolgozókkal leburkoltatja a járda és az egységek előtt terasz közötti területet. Sajnos 
az önkormányzatnak nincs kapacitása most erre.  
A bérlők kérelmet nyújtottak be, elvégeztetnék a munkát.  
 
Szabó Tibor képviselő: Vállalkozóval csináltassa meg az önkormányzat az a tiszta dolog. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Olcsóbb, ha saját beruházásban végezteti el az önkormányzat. 
 
Balassa Balázs polgármester: Amennyiben talál vállalkozót, aki június 10-ig elvégzi, a munkát 
megrendeli, ha nem, az ősszel saját dolgozókkal készítteti el. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
63/2018. (V. 8.) Kt.    h a t á r o z a t  

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strand 
területén tervezett járda építésével vállalkozót bíz meg. 
Megbízza a polgármestert, hogy a 2018 évi költségvetésben 
tervezett előirányzat figyelembevételével kérjen árajánlatot a 
munka elvégzésére, egyidejűleg felhatalmazza a vállalkozói 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2018. június 10. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Strandi vendéglátó egységek bérlőinek kérelme előtető építésére 
 
Balassa Balázs polgármester: A Roleven Kft. kéri, hogy az egységük előtt lévő kerthelyiség fölé 
épített lábon álló tető a továbbiakban is maradhasson meg. Ismerteti a kérelmet. (Kérelem a 
jegyzőkönyv melléklete.) 
Javasolja, járuljon hozzá a képviselő-testület, hogy a Rovelen Kft által bérelt épület mellett lévő 
lábon álló tetőszerkezet a továbbiakban is megmaradhasson, azzal a feltétellel, hogy az 
önkormányzat rendezvény miatti igénybevétel esetén bármikor kérheti a lebontását.  
A polgármester javasolja, hogy a testület támogassa a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
64/2018. (V. 8.) Kt.   h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rovelen Kft 
által bérelt épület mellett lévő lábon álló tetőszerkezet 
fennmaradásához hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy az építmény 
nem lehet fix szerkezet és az önkormányzat rendezvény miatti 
igénybevétel esetén, bármikor kérheti a lebontását.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, a döntésről 
tájékoztassa a bérlőt. 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Strandi jégpálya helyének további használata 
 
Balassa Balázs polgármester: Javaslat érkezett arra, hogy a jégpálya helyén a nyári időszakban 
röplabda pályát alakítsanak ki. A terület mellett lévő vendéglátó egység tulajdonosa tiltakozik, 
mert kisebb szél is homokkal teríti be a teraszt és a kiszolgáló pultot, továbbá a teraszon ülő 
vendégeket is zavarni fogják a röplabdázók. 
Kérdés, hogy a testület szeretné-e, hogy továbbra is jégpálya legyen kialakítva. A pálya egy 
részére már tettek gyepszőnyeget, a másik részét leburkolnák, ahol egy ping-pong asztalt 
helyeznének el, és van lehetőség még arra, hogy sporteszközöket telepítsenek.  
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A jégpályát üzemeltessék továbbra is, visszafelé már ne 
lépjenek, jó reklám volt a falunak és a hiányzó téli programokat némileg pótolta.  
A Süllő Fesztivál programjainál is jó lesz, ha lesz ott egy burkolt terület, a ping-pong asztal 
elhelyezését is jó ötletnek tartja. 
 
Az ülésterembe érkezett Káli Magdolna képviselő, a képviselők száma 5 főre változott. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: A jégpálya nagyon jó volt különösen a gyerekeknek, mert 
kimozdultak otthonról, mozogtak, jó levegőn voltak. Nagyon hasznosnak tartja és javasolja 
további fenntartását.  
 
Balassa Balázs polgármester: Tudomásul veszi, hogy a testület a továbbiakban is szeretne télen 
jégpályát üzemeltetni. Javasolja, hogy burkoljanak le a füvesítés mellett 200 m2 területet. Itt 
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helyezzenek el 4 kültéri fitnes eszközt, egy ping-pong asztalt, valamint alakítsanak ki egy streeball 
palánkot. 
A beruházás várható költsége 3 millió forint, melyre fedezetet a tartalék terhére biztosítsák. 
 
 
A polgármester javasolja, hogy a testület támogassa a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
65/2018. (V. 8.) Kt.     h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a jégpálya helyén 200 
m2 nagyságú területet burkoltasson le. A burkolt 
területen fitness eszközöket és ping-pong asztalt 
helyezzenek el. 
A Képviselő-testület a megvalósításra 3.000.000 Ft-ot 
azaz Hárommillió forintot biztosít az általános tartalék 
terhére.  

     Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
San Marino testvértelepülési kapcsolat 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előző ülésen meghallgatták Szászi Józsefet, aki San Marino 
várossal történő testvérvárosi kapcsolat felvételét javasolta. Átgondolták a javaslatot, nem 
zárkóznak el a kapcsolat kialakításától, amennyiben kidolgozzák a terveket a működésre, a 
költségekre és személyi feltételekre. 
 
Teniszpálya 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülésen tárgyaltak 
teniszpálya kialakításának lehetőségéről. A feltételek adottak, tájékoztatja erről Ács Alexandra a 
kérelmezőt. 
 
 
ABC előtti terület parkosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az ABC előtti terület rendezetlensége miatt több kritikát kapott az 
önkormányzat. Megnézték a tulajdonviszonyokat, részben az önkormányzat területéről, részben az 
ABC tulajdonosának a területéről van szó. A kérdés az, hogy hagyják a tulajdonosra a 
továbbiakban is a terület rendezését, vagy az önkormányzat parkosítsa és tartsa a továbbiakban is 
rendben azt a területet. 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Nem nagy területről van szó, a rendben tartás költségei nem 
lennének jelentősek, de központi hely, sokan megfordulnak ott, a település szégyene, ha nincs 
rendben. Javasolja, hogy az önkormányzat tegye rendbe és a továbbiakban is tartsa karban azt a 
területe. 
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Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy az ABC előtti zöldterületet az önkormányzat 
parkosítsa. Megrendeli a növényeket és elvégezteti a parkosítást. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
66/2018. (V. 8.) Kt.    h a t á r o z a t  
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ABC 
előtti zöldterületet parkosítja. Megbízza a polgármestert, hogy a 
növényeket rendelje meg és végeztesse el a parkosítási 
munkákat.  
A képviselő-testület a költségeket a zöldterület gondozás 
kormányzati funkción tervezett költségek terhére biztosítja. 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Kéri, hogy szólítsák fel Varga Sándort, hogy ne a közúton 
tárolja a mezőgazdasági gépét. Nagyon balesetveszélyesnek tartja, vasrudak állnak ki belőle, ilyen 
jármű közúton történő tárolása nem helyes. 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatják a közútkezelőt és kérik, hogy szólítsák fel a 
tulajdonost. 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 09.30 órakor bezárta. 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


