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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. október 1-én 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 
 
Meghívottak: 
 Csombó Lajosné  óvodavezető 
 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, 
hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1.  Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019-es nevelési év alapdokumentumainak 

elfogadása (SZMSZ, Házirend, Munkaterv, Pedagógiai Program) 
2.  Szigliget Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.22.) rendelet
 módosítása 
3.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás  
4.  Vegyes ügyek 
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1. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019-es nevelési év alapdokumentumainak 
elfogadása (SZMSZ, Házirend, Munkaterv, Pedagógiai Program) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Törvényi előírás, hogy 
a nevelési évre készített munkatervet a fenntartó véleményezze. Az intézményvezető 
elkészítette a munkatervet, melyet minden képviselő megismerhetett. Az óvodavezető 
személyében változás történt, ezért az alapdokumentumok felülvizsgálatát el kellett végezni 
és aktualizálni kellett. Javasolja, hogy 2018/2019. nevelési évre készített munkatervet és az 
aktualizált alapdokumentumokat a képviselő-testület egyetértőleg fogadja el.  
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
121/2018. (X.01.) Kt. 

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda vezetője által a 2018/2019. 
nevelési évre készített munkatervben foglaltakkal és az 
aktualizált alapdokumentumokkal.   
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről, a határozat 
megküldésével, értesítse az óvoda vezetőjét. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2018. október 31. 

 
 
2. Szigliget Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.22.) 
rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot a 
képviselők kézhez kapták. A módosításokról már határozattal döntött a testület, ezek 
rendeletben történő átvezetése történik meg most. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a rendelet tervezetet fogadja el a testület. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:  
 
6/2018. (X. 8.)  

r e n d e l e t 
 
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
 



 3

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozás  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, évek óta csatlakoznak a 
pályázathoz, hogy ezzel is támogassák a felsőoktatási intézményben tanuló diákokat. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
122/2018. (X.01.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2019. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó 
nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a 
beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé. 
Határidő: 2018. október 3. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
4. Vegyes ügyek 
 
A Balaton Sportegyesület beszámolója 
 
Balassa Balázs polgármester: A Balaton Sportegyesület beszámolóját mindenki kézhez 
kapta.  
 
Káli Magdolna képviselő: Van-e elképzelés a sportreferens foglalkoztatására. 
 
Balassa Balázs polgármester: Sportversenyek szervezése a Balaton SE keretein belül 
pétanque szakosztály és a most induló gyermekfoci képzés kapcsán. A település lakói 
számára rendszeres sportfoglalkozások szervezése.   
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Fő- vagy részmunkaidőben nem szeretnének alkalmazni 
egy sportreferenst, az önkormányzat így is nagyon sok mindenben támogatta a szakosztályt. 
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Balassa Balázs polgármester: Amennyiben más észrevétel nincsen, javasolja, hogy a testület 
fogadja el a sportegyesület beszámolóját, és tájékoztassa az egyesületet arról, hogy nem kíván 
sportreferenst alkalmazni. 
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
123/2018. (X.01.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton 
Sportegyesület működéséről szóló beszámolót elfogadta.  
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település 
sporteseményeinek megszervezésére nem kíván sportreferenst 
alkalmazni. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa a Balaton 
Sportegyesület elnökét. 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Monteiro Giovanna támogatása 
 
Balassa Balázs polgármester: Van a Képviselő-testületnek egy olyan döntése, hogy aki világ 
vagy Euróba bajnokságra megy, azt támogatja. Giovanna nemsokára menni fog Európa 
bajnokságra Spanyolországba. A repülőjegy és a transzfer összesen 120.000 Ft-ba kerül, 
ehhez kéri az önkormányzat támogatását. Javasolja, hogy 120.000 Ft-tal támogassa a testület.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
124/2018. (X.01.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Monteiro 
Giovanna szigligeti lakos, a Spanyolországban megrendezésre 
kerülő Pétanqe Európa Bajnokságon való részvételét a szociális 
és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet 13/A. §-a alapján 120.000 Ft 
összeggel támogatja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa Monteiro 
Giovannat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Támogatás általános iskolai tanulók tehetséggondozásához 
 
Balassa Balázs polgármester: A Balatonfüredi Tankerületi Központ tankerületi 
igazgatójával folytatott tárgyalásokat az iskola tehetséggondozó tevékenységéhez nyújtandó 
támogatással kapcsolatban, melyhez felajánlotta az önkormányzat támogatását. A tankerület 
javaslatot tett az iskolai tanrenden kívüli kulturális és közművelődési célú foglalkozások 
megtartásához, ennek költsége 1.135.250 Ft. Benkő Katalin intézményvezető elkészítette a 
2018/2019 tanév kulturális és közművelődési célú foglalkozások tervét, a foglalkozások 
keretében énekkar, biológia szakkör, kerámia, angol szakkör, rajz szakkör, néptánc és 
napközis foglalkozások lesznek. Javasolja, hogy az általános tartalék terhére támogassák az 
általános iskolát ezzel a pénzösszeggel, de szakmai kérdésekben nem kíván dönteni.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
125/2018. (X.01.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigligeti Általános Iskolában a kulturális és közművelődési 
célú foglalkozások megtartását 1.135.250 Ft összeggel 
támogatja. 
A támogatás forrása az általános tartalék. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményvezető által 
készített foglalkozási terv szerint a megbízási szerződéseket 
aláírja.  
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Piszkiri Bt. területbérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: A Piszkiri Bt a régi iskola udvarban bérel üzlethelyiséget, a 
várban területet ajándéktárgy értékesítésre. Mindkét bérleti szerződés ez év december 31-én 
lejár, kéri a bérleti szerződések meghosszabbítását. Az üzlethelyiség bérleti díja jelenleg 220 
ezer forint/év, a terület bérleti díja 80 ezer forint/év. Javasolja, hogy a bérleti szerződést 5 
évre hosszabbítsa meg a képviselő-testület, a bérleti díjat a várban 100.000 Ft/év, a régi 
iskolaudvarban 250.000 Ft/év összegben állapítsa meg. 
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek. 
  
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
126/2018. (X.01.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Kisfaludy u. 26. szám alatti üzlethelyiséget további 5 évre bérbe 
adja a Piszkiri Bt. részére.  
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A bérleti díj összegét 250.000 Ft/év összegben határozza meg, 
mely évente az infláció mértékével emelkedik. 
Felhatalmazza a polgármestert, a bérleti szerződés aláírására. 
 
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Piszkiri Bt részére a vár területén 6 m2 nagyságú területet 
biztosít ajándéktárgy árusítás céljára. A bérlő a bérelt területen 
az önkormányzat által megtervezett megjelenési formában 
alakíthatja ki az árusítóhelyet.  
A bérleti díj összege 100.000 Ft/év. 
Felhatalmazza a polgármestert, a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Országos Mentőszolgálat támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Az Országos Mentőszolgálat megkereste az önkormányzatot, 
hogy a tapolcai mentőállomás részére szeretnének infúziós gyógyszeradagoló készüléket 
vásárolni, mely 870 ezer Ft. Ehhez kérnek támogatást. Javasolja, hogy 100.000 Ft összegben 
támogassák a készülék megvásárlását.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
127/2018. (X.01.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Országos Mentőszolgálat Alapítványt 100.000 Ft, azaz Százezer 
forint összeggel támogatja. A támogatás célja a tapolcai 
mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök vásárlása. A 
támogatás forrása az általános tartalék. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 
támogatási szerződést aláírja. 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
Markovics Sándorné önkormányzati bérlakás kérelme  
 
Balassa Balázs polgármester: Ismerteti a kérelmet. (Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.) Az 
önkormányzatnak jelenleg nincs szabad bérlakása, a majori lakásokat nem erre a célra 
vásárolták, azokkal a lakásokkal és a hozzátartozó területtel más céljaik vannak.  
Önkormányzati területen lakóautó elhelyezésére nem lát lehetőséget. Javasolja, hogy 
tájékoztassák Markovics Sándornét arról, hogy az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik 
szabad bérlakással és önkormányzati tulajdonban lévő területen nincs lehetőség lakóautó 
elhelyezésére. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
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Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
128/2018. (X.01.) Kt.    

h a t á r o z a t  
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
tájékoztatja Markovics Sándornét, hogy az önkormányzat 
jelenleg nem rendelkezik szabad bérlakással, így bérlakásra 
benyújtott kérelmét nem tudja támogatni. Tájékoztatja továbbá 
arról, hogy önkormányzati területen lakóautó elhelyezésére 
nincs lehetőség.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 
Markovics Sándornét tájékoztassa. 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 09.00 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


