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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. november 15-én 
16.00 órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth u. 23.) 
 
Jelen vannak: 

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

 
Távolmaradását bejelentette: 
 Szabó Tibor   alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 Lutár Mária   jegyző 
 
   
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, 
hogy a „Nem közművel szippantott szennyvíz díjmegállapítása” napirendi pontot vegyék 
napirendre, a kiegészített napirendi javaslatot fogadja el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1.  A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2.  A 2019. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
3.  A képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
4.  Nem közművel szippantott szennyvíz díjmegállapítása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
5.  Vegyes ügyek 
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1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A rendelet felülvizsgálata a jogszabályi változások miatt vált 
szükségessé. A módosítás olyan mértékű, hogy célravezetőbb, a jelenlegi rendelet hatályon 
kívül helyezése és új rendelet elfogadása.  
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet 
fogadja el a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta:  
 
9/2018. (XI. 30.)  

r e n d e l e t  
 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 
 
2. A 2019. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A belső ellenőrzés kötelezően ellátandó feladat, melyet éves 
terv alapján végez a belső ellenőr.  
 
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja az ellenőrzési terv elfogadását. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
140/2018. (XI.15.) Kt.   

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztéshez mellékelt Szigliget Község Önkormányzata 
2019. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak 
megfelelően, az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően     
Felelős: jegyző 

  
 
3. A képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározása 
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját. 
Elkészítették a 2019 évi munkatervet, melyet az aktuális feladatokkal módosítani fognak 
évközben. Javasolja, hogy a 2019 évi munkaterv javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
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A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
141/2018. (XI.15.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 
évre vonatkozó munkatervét jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
4. Nem közművel szippantott szennyvíz díjmegállapítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A vállalkozó kéri, hogy a 2015 évben megállapított 14.000 
Ft/5m3 díjat – figyelembe véve a költségnövekedést - 15.000 Ft/5m3 összegben állapítsa meg a 
képviselő-testület. Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
142/2018. (XI.15.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy Szigliget község közigazgatási területén a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítás és lerakás 
díja 2019. évre 15.000 Ft/5 m3 + ÁFA, azaz Tizenötezer forint/5 
m3 + ÁFA. 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának 
aláírására.  
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
A polgármester javasolja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló 
rendelet tervezetet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet hozta:  
 
9/2018. (XI. 30.) 

r e n d e l e t  
 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 
24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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5. Vegyes ügyek 
Az óvoda kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Az óvodától érkezett egy megkeresés, terápiás 
mesefoglalkozásra lenne lehetőség, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Információi szerint, a 
szülők, akik viszik erre a gyerekeket fizetnek is érte. A képviselő-testületet arra kérte az 
intézményvezető, hogy támogassa ezt, alkalmanként 800 Ft/gyermek és heti egyszeri 
alkalomról lenne szó. Eddig sem, ezután sem lesz ellene annak, hogy a gyerekek fejlődését 
támogassa, de nem javasolja, hogy az egész összeget átvállalják.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Nem érti, miért kellene havi 40.000 Ft-ot fizetni egy olyan 
dologért, amit napközben az óvónők is megtehetnek, ők vannak a gyerekekkel és felveszi érte 
a fizetést.  
 
Káli Magdolna képviselő: Nem érti, miért lenne rá szükség, ha támogatná az önkormányzat, 
akkor egységesen minden gyermeknek, nemcsak azoknak, akik megtehetik, hogy kifizessék a 
heti 800 Ft-ot. 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület nem tud olyan tevékenységet támogatni, 
ami az óvodás gyerekeknek csak egy részét érinti. 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület ne támogassa a terápiás 
mesefoglalkozásokat. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
143/2018. (XI.15.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
óvodában szervezett mesefoglalkozásokat nem támogatja, mivel 
a foglalkozásokon nem minden gyermek vesz részt. 
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az 
óvodavezetőt tájékoztassa. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
Horváth János kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy kérelem érkezett Horváth 
János ingatlantulajdonostól, aki ingyenes belépést kér a strandra, kéri, hogy egyenlő 
elbírálásban részesüljön a helyi lakosokkal. Tájékoztatni fogja arról, hogy az 
ingatlantulajdonosok kedvezményesen vásárolhatnak belépőt a strandra.  
 
Mile Pál lakásbérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: A polgármester javasolja, hogy a bérleti szerződést 2019. 
július 31. napjáig hosszabbítsa meg a képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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144/2018. (XI.15.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mile Pál 
lakásbérleti szerződését 2019. július 31. napjáig 
meghosszabbítja. A bérleti díj összege nem változik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására, és megbízza a polgármester, hogy a 
kérelmezőt a döntésről tájékoztassa. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2018. november 30. 

 
 
Badacsonytördemic Néptáncegyüttes támogatási kérelme  
 
Balassa Balázs polgármester: A Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület megkereste az 
önkormányzatot, hogy támogassák a működésüket. A szigligeti iskolából is jár hozzájuk 
gyermek. Szép eredményeket értek el a különböző versenyeken, ami országosan ismertté tette 
az együttest. Javasolja, hogy 200.000 Ft-tal támogassa az önkormányzat néptáncegyüttest. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
145/2018. (XI.15.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tördemic Néptáncegyüttes Egyesület működését 200.000 Ft 
összeggel támogatja. 
A támogatást az általános tartalék terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a döntésről 
értesítse a kérelmezőt és felhatalmazza a támogatási szerződés 
aláírására. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2018. november 30. 

 
 
Kovács Dániel bérleti kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: Kovács Dániel a 71-es út melletti kerékpáros pihenőhelyen 
bérel területet büfékocsi céljára. Kéri, hogy a képviselő-testület 2019 évre is adja bérbe ezt a 
területet. A kerékpáros pihenőhelyen működtetett büfé kedvelt a kerékpározók, de a helyi 
ingatlantulajdonosok körében is. Javasolja, hogy 2019 évben is változatlan feltételekkel 
biztosítsák a területet Kovács Dániel részére. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 



 6

146/2018. (XI.15.) Kt.    
h a t á r o z a t 

     
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő Szigliget 04/2 hrsz-u 
ingatlanon 2019 évre 20 m2 nagyságú területet biztosít büfékocsi 
üzemeltetésre Kovács Dániel részére. 
A bérleti díj 200.000 Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Szauna használati díjának módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A szaunát egy éve működteti az önkormányzat, megfelelő 
tapasztalattal rendelkeznek az üzemeltetéssel, a költségekkel kapcsolatban. Javasolja, hogy a 
használati díjakat vizsgálják felül és emeljék meg 1000Ft/alkalom/főről 1500 Ft/alkalom/főre, 
a négyszemélyes szauna bérlése pedig 4000 Ft/alkalom helyett 6000 Ft/alkalom legyen. A 
megemelt díjakat 2018. december 1-től alkalmazzák. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
147/2018. (XI.15.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szauna 
használatának díját 2018. december 1-től az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
1.500 Ft/alkalom/fő (max.: 2 óra) 
Négyszemélyes szauna bérlése: 6.000 Ft/alkalom (2 óra). 
Megbízza a polgármestert, hogy a használati díj változását tegye 
közzé.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
 

 
Jégpálya használati díjának módosítása 
 
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület döntésének megfelelően december 1-től 
ismét lesz jégpálya a strandon. Javasolja, hogy a belépődíjakat 10 éves korig 400 Ft, a többi 
korosztály számára 800 Ft összegben, a korcsolyabérlést 800 Ft összegben állapítsa meg a 
képviselő-testület. 
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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148/2018. (XI.15.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jégpálya 
használatának díját 2018/2019 szezonra 800 Ft/fő összegben 
határozza meg. A képviselő-testület a 10 év alattiak részére 400 
Ft/fő kedvezményt biztosít.  
A korcsolyabérlés: 800 Ft/pár. 
Megbízza a polgármestert, hogy a használati díjat tegye közzé.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Major – szobakiadás   
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy majori apartmanok bérleti díját főszezonban 
(június 15. – augusztus 26.) 12.900 Ft/éjszaka összegben határozzák meg, azzal, hogy 
minimum 2 éjszakás foglalás lehet. Az IFA a bérleti díjon felül fizetendő.  
 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
149/2018. (XI.15.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Majorban lévő apartmanok bérbeadásának feltételét és díját 
2018. december 1-től az alábbiak szerint módosítja: 

-Főszezonban (június 15. – augusztus 26.) minimum két 
éjszakás foglalás lehetséges, 
-Az apartmanok ára: 12.900 Ft/éjszaka, 
-Az IFA a bérleti díjon felül fizetendő. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti feltételek változását 
tegye közzé.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
A polgármester jutalmának megállapítása 
 
Káli Magdolna Ügyrendi Bizottság elnöke: Javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön a 
polgármester jutalmazásáról.   
 
Balassa Balázs polgármester: Bejelenti érintettségét és kéri, hogy zárják ki a 
döntéshozatalból. 
 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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150/2018. (XI.15.) Kt.    
h a t á r o z a 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. 

 
Káli Magdolna Ügyrendi Bizottság elnöke: Javasolja, hogy a képviselő-testület 2 havi 
munkabérnek megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a polgármester részére. 
 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
151/2018. (XI.15.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balassa 
Balázs polgármester részére 2 havi munkabérnek megfelelő 
797.800 Ft összegű jutalmat állapít meg. 
Megbízza az alpolgármestert, hogy a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Szabó Tibor alpolgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 16.45 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


