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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. július 19-én 8.00 
órakor tartott rendkívüli 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 
  
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait és a jegyzőnőt. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó 
szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Óvodavezető kinevezés módosítása 
Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2. Döntés a Tapolca – Raposka – Hegymagas – Szigliget települések konzorciuma által 
megvalósításra tervezett „Tapolca – Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című projekt 
indításáról 
Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
3. Vegyes ügyek 
Előadó: Balassa Balázs polgármester 
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1. Óvodavezető kinevezés módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Csak a kinevezés időtartamát kell módosítani. A megbízás 
kezdete változatlanul 2018. augusztus 1. napja, a megbízás vége 2023. augusztus 15. helyett 
2023. július 31. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről további kérdés, észrevétel, javaslat nem 
hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
101/2018. (VII.19.) Kt.    h a t á r o z a t  

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 80/2018. 
(VI.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető feladatainak 
ellátásával 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig 
terjedő határozott időre Csombó Lajosnét, az intézmény 
óvodapedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett 
közalkalmazottját bízza meg.  
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

alapilletmény:   274.532 Ft   
vezetői pótlék (40 %): 73.080 Ft                
összesen (kerekítve):  347.612 Ft 

A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogokat gyakorló 
polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízással 
kapcsolatos munkaügyi dokumentumok elkészítéséről és 
átadásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
2. Döntés a Tapolca – Raposka – Hegymagas – Szigliget települések konzorciuma által 
megvalósításra tervezett „Tapolca – Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című 
projekt indításáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A kerékpárút kialakítását megszavazta már a testület. 
Pályázatot nyújtott be a négy érintett település, és támogatást nyertünk. Ez az összeg 
előreláthatólag kevés lesz a jelenlegi nyomvonalon megépítendő kerékpárúthoz, ettől 
függetlenül úgy látják, hogy nem szabad visszautasítani a támogatást.  
 
A nyomvonal megváltoztatását szeretnék kérvényezni. Amennyiben az előkészítés során úgy 
látjuk, hogy nem tudjuk megvalósítani, az érintett önkormányzatok magukra vállalják az 
előkészületek összegét és jelzik az irányítóhatóság felé, hogy elállunk a beruházás 
megvalósításától. Az előterjesztésben területarányosan van, de lakosság létszám arányosan 
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kellene vállalni a pályázatból nem fedezető költségeket. Ez egy gesztus lenne a két kisebb 
település felé. Még egy dologgal kellene kiegészíteni. Fontos lenne, hogy készüljön egy 
műszaki dokumentáció, amely alapján konkrét ajánlatokat lehet kérni. Ebből látni fogják a 
testületek, hogy az összegből hogyan jönnek ki, mit kell pótolni. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A polgármester javasolja, hogy a testület fogadja el a javaslatot. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
102/2018. (VII.19.) Kt.    h a t á r o z a t  

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
1) Raposka, Hegymagas, Tapolca települések 
önkormányzataival kötött, Raposka konzorciumvezetésével 
fennálló konzorciumi szerződéssel összhangban fontosnak tartja 
a Tapolca – Raposka – Hegymagas - Szigliget kerékpárút 
megvalósítását, a térség látogatottságának növelését, a 
fogadóképesség javítását, a turisztikai és hivatásforgalmi célokat 
egyaránt szolgáló kerékpáros közlekedés feltételeinek minőségi 
javítását célzó beruházásokat.  
 
2) Egyetért azzal, hogy a Tapolca – Raposka – Hegymagas – 
Szigliget települések önkormányzatai részvételével létrehozott 
konzorcium megbízásából Raposka polgármestere, mint 
konzorciumvezető által benyújtott, elbírált, 411.014.037 Ft 
összegű támogatást elnyert „A Tapolca – Szigliget kerékpárút 
megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító 
számú projekt Támogatási Szerződése és az annak mellékletét 
képező, a megvalósításra vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírásra kerüljön.  
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
3) Felkéri Raposka polgármesterét, mint konzorciumvezetőt  
- Az irányító hatósággal, közreműködő szervezettel való 
együttműködésre, a hatékony, költségkímélő megvalósítási 
módok felkutatására, kiválasztására és azoknak a konzorciumi 
tagok felé történő előterjesztésére.  
Az egyeztetések eredményeként készüljön műszaki 
dokumentáció, mely alapján előzetes kivitelezői ajánlatokat 
bekérve tájékozódni tudnak a konzorciumban résztvevő tag 
önkormányzatok a reális költségekről. 
 
- A javaslatok képviselő-testületi elfogadását követően a projekt 
ütemterve és elszámolható költségkerete szerinti megvalósítás 
megkezdésére, folytatására.  
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A projektben el nem számolható költségek finanszírozásának 
fedezete a konzorciumi tagok saját költségvetési forrásai.  
 
4) Tudomással bír arról, hogy a projekt előrehaladása során a 
tervezést, engedélyezést, auditálást követő közbeszerzési eljárás 
folyamatában projekt költségvetési forráshiány képződhet, 
amelynek biztosításához, a projekt megvalósítása folytatása 
támogatásához külön képviselő-testületi döntés szükséges.  
Az esetleges költségnövekmény fedezete az európai uniós 
forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló, 17/2017. (II.1) Korm. rendelet keretei 
között igényelhető támogatásból és saját költségvetési forrásból 
biztosítható.  
 
Az esetleges költségnövekmény finanszírozása ellehetetlenülése 
esetén a projekt lezárható az addig felmerülő költségek saját 
költségvetési forrásból történő lakosságarányos megosztása 
mellett.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
3. Vegyes ügyek 
 
Badacsonytomaji SE – BonVino sportpálya bérlet kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: A badacsonytomaji futballpályát felújítják, emiatt a csapat 
mérkőzéseit nem tudja otthon játszani. Az egyesület megkereste, hogy erre az időre szeretnék 
a szigligeti pályát bérbe venni.  
Javasolja, hogy adják bérbe erre az időszakra a futballpályát, a bérleti díjat alkalmanként a két 
csapat számára 50.000 Ft összegben állapítsák meg.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
103/2018. (VII.19.) Kt.    h a t á r o z a t  

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szigligeti futballpályát a Badacsonytomaji SE – BonVino 
sportegyesületnek bérbe adja a bajnoki mérkőzések lejátszására.  
A bérleti díj 50.000 Ft/mérkőzés. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a bérleti 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2018. augusztus 20. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Szigliget 019/46 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 
 
Balassa Balázs polgármester: Felkeresték a Szigliget 019/46 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a 
terület értékesítésével kapcsolatban. Ezen a területen lehet ipari övezetet kialakítani, amiről 
már az előző ülésen határozatot hoztak. Javasolja, hogy kérjenek értékbecslést a vételár 
megállapítására, illetve jelezzék a vételi szándékot. 
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek. 
  
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
104/2018. (VII.19.) Kt.    h a t á r o z a t  

 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
019/46 helyrajzi számú ingatlant meg kívánja vásárolni. A vételár 
megállapítására értékbecslést végeztet.  
Megbízza a polgármestert, az ingatlan vételárának 
megállapításához az értékbecslést rendelje meg, értesítse a 
tulajdonosokat a döntésről. 
Határidő: 2018. augusztus 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 8:30 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


