Képviselő-testület
Szigliget

Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 5-én, 08.00
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs
Szabó Tibor
Szalainé Bárány Éva
Dr. Karasszon Diana

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
jegyző
Távolmaradását bejelentette:
Káli Magdolna
képviselő
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja,
hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló
rendelet véleményezése

2.

Hozzájáruló nyilatkozat a Váralapítvány megszüntetéséhez

3.

Vegyes ügyek

Dr. Karasszon Diana képviselő az ülésterembe érkezett, a képviselők száma háromról
négyre változott.
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1. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló
rendelet véleményezése
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az elterjesztést mindenki megkapta. A Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2019. januári ülésén tárgyalta a fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
meghatározásáról szóló előterjesztést. Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat a Társulási
Tanács előzetesen elfogadta.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozatot
fogadja el.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
33/2019. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen
határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy a Társulás
által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és
gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési
díjait elfogadja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a
Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2019. március 10.

2. Hozzájáruló nyilatkozat a Váralapítvány megszüntetéséhez
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A Váralapítvány kuratóriumának elnöke levélben kereste meg
a képviselő-testületet, mint alapítót, hogy az alapítvány megszűntetésének
kezdeményezéséhez járuljon hozzá, mivel az alapításkor kitűzött célok megvalósultak.
A képviselők az alapítvány kérelmét egyhangúlag támogatták.
Dr. Karasszon Diana képviselő: Javasolta, hogy a támogató nyilatkozattal egyidejűleg a
testület köszönje meg az alapítvány munkáját.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a Váralapítvány megszüntetéséhez
járuljon hozzá, mivel az alapításkor kitűzött célok megvalósultak. Egyidejűleg fejezze ki
köszönetét a Váralapítvány Kuratóriumának és Mezey Artúr kuratórium elnöknek a szigligeti
vár állagmegóvása és turisztikai látványossággá fejlesztése érdekében tett munkájáért.
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A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
34/2019. (III.05.) Kt.
határozat
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Váralapítvány alapításakor kitűzött célok
megvalósultak, az alapítvány megszüntetéséhez hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megszűntető eljárás során Szigliget Község Önkormányzata,
mint alapító képviseletében eljárjon, az Önkormányzat nevében
nyilatkozatot tegyen.
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
köszönetet mond a Váralapítvány Kuratóriumának és Mezey
Artúr kuratórium elnöknek a szigligeti vár állagmegóvása és
turisztikai látványossággá fejlesztése érdekében végzett
munkájáért.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről
a határozat kivonat megküldésével a Váralapítványt
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3. Vegyes ügyek
3/1. A Réhelyi utca felújításának folytatása
Balassa Balázs polgármester: 2018 évben volt arra vonatkozóan döntés, hogy a Réhelyi utca
felújításának folytatását támogatja a testület. Ennek megfelelően a költségvetésben
előirányzatot is terveztek a munkára. Időközben kiderült, hogy a közútkezelő a felújítást nem
támogatja. Kiszámolta, hogy a költségvetésben tervezett összeggel kb. 300 méteren, ha járda
nélkül lenne folytatva, akkor 500 méteren lehetne az útfelújítást elvégezni. Azt kell eldönteni
a testületnek, hogy támogatás nélkül is, a betervezett összegnek megfelelően egy kisebb
szakaszt felújít vagy nem.
Javasolja, hogy kérjen ajánlatot a képviselő-testület a Réhelyi út felújításának folytatására,
kiemelt padka és út építésére.
A javaslattal a képviselők egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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35/2019. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Réhelyi
út felújításának folytatására, kiemelt padka és út építésére
árajánlatot kér.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
árajánlatokat kérje be.
Határidő: 2019. március 20.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3/2. Pályázat benyújtásának elfogadása
Balassa Balázs polgármester: A Balatoni Fejlesztési Tanács pályázatot írt ki balatoni
rendezvények támogatására. Javasolja, hogy „Karácsonytól újévig a Szigligeti strandon”
címmel nyújtsanak be pályázatot. A rendezvények összköltsége 4.090.574 Ft, melyből
pályázati támogatás 1.000.000 Ft, saját forrás 590.574 Ft, egyéb forrás 2.500.000 Ft.
A pályázat benyújtását a képviselők támogatták.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
36/2019. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatoni
Fejlesztési Tanács által „Balatoni rendezvények támogatása”
címmel kiírt pályázatára „Karácsonytól újévig a Szigligeti
strandon” címmel pályázatot nyújt be.
A rendezvények összköltsége 4.090.574 Ft, azaz Négymilliókilencvenezer-ötszázhetvennégy forint, melyből pályázati
támogatás 1.000.000 Ft, saját forrás 590.574 Ft, egyéb forrás
2.500.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pályázattal
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
3/3. Sportcsarnok építése
Balassa Balázs polgármester: Havasi Rita megkereste, lehetőség lenne a Magyar Labdarúgó
Szövetségen keresztül TAO pályázat benyújtására. Mivel a küzdőtérnek minimum futsal
méretűnek kell lennie, ezért egy sportcsarnok méretben kell gondolkozni. A beruházáshoz
minimum 30%-os önerő szükséges. Ez mai árakon körülbelül 80-90 millió forint, melyhez
hitelt kellene az önkormányzatnak felvenni. Kérdezi, hogy a képviselő-testület szeretne-e
ezzel foglalkozni, vagy olyan konstrukció érdekli őket, amelyhez nem kell hitelt felvenni.
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Szalainé Bárány Éva képviselő: Biztos benne, hogy nem lenne teljesen kihasználva, a hitel
felvételt nem támogatja
Balassa Balázs polgármester: Egyetért. Esetleg koncerteket, rendezvényeket lehetne ott
tartani. Egy ilyen csarnok fenntartási költsége véleménye szerint éves szinten 10 millió forint
körüli összeg. Ekkora összeget saját bevételekből (bérleti díj, belépődíjak) nem tud
„kitermelni” a csarnok, az önkormányzatnak kell a működéshez támogatást biztosítani.
Dr. Karasszon Dianna képviselő: A községnek szüksége lenne egy nagyobb közösségi térre,
de nem csarnokszerűre. Beszéltek már arról, hogy a majorban alakítanak ki egy nagyobb
közösségi teret, melyet a faluközösség jól ki tud használni.
Balassa Balázs polgármester: Az iskola miatt tornateremre szükség lenne, ezért javasolja a
képviselő-testületnek, hogy ne zárkózzon el a TAO pályázat benyújtásától, amennyiben a
megvalósításhoz az önkormányzatnak nem kell hitelt felvenni.
A javaslattal kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
37/2019. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
sportegyesület működéséhez szükséges tárgyi feltételek
biztosítása érdekében nem zárkózik el TAO pályázat
benyújtásától,
amennyiben
a
megvalósításhoz
az
Önkormányzatnak nem kell hitelt felvenni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester
3/4. Kardos Krisztián bérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Kardos Krisztián bérli a volt Pupos pincét, a bérleti
szerződése lejárt, kéri, hogy változatlan feltételekkel továbbra is adja bérbe részére az
önkormányzat. Javasolja, hogy a képviselő-testület újabb bérleti szerződést kössön Kardos
Krisztiánnal változatlan feltételekkel.
A bérleti szerződés ismételt megkötésével a képviselők egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
38/2019. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget,
Eötvös u. 9. szám alatti üzlethelyiséget és a hozzátartozó udvar
területéből 50 m2 nagyságú területet Kardos Krisztián részére
bérbe adja. A bérleti díj összege 600.000 Ft/év.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
3/5. Varga Sándor bérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: A Ciframajorban Varga Sándor vásárolt egy mezőgazdasági
területet. A Ciframajorban lakók közül ketten sérelmezték, hogy úgy helyezte el a
munkagépeit, hogy átlógnak egy szomszédos ingatlanra ezáltal a hátsó kapun keresztül nem
tudják megközelíteni az udvarukat. Kérte Varga Sándort a gépek áthelyezésére. Komoly
vitájuk kerekedett, mely alapján úgy gondolja, hogy végig kellene gondolni a számára történő
bérbeadásokat. Ezzel kiküszöbölhetnék az ilyen vitákat. Sajnos Varga Sándor nagyon
öntörvényű. A lakók és Varga Sándor között folyamatosan vita van, Varga Sándor nem
hajlandó kompromisszumra. A 0133/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést még
nem írták alá, nem kíván olyan emberrel szerződést kötni, akivel nem lehet közös nevezőre
jutni, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület vonja vissza a terület bérbeadásáról szóló
határozatát.
A javaslattal a képviselők egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
39/2019. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigliget
0133/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozó 15/2019. (I.22.)
számú határozatát visszavonja.
Megbízza a polgármester, hogy a döntésről Varga Sándort
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

3/6. Az óvoda nyitva tartásának módosítása
Balassa Balázs polgármester: Az óvodás gyermekek szüleitől jelzés érkezett az óvoda nyitva
tartására vonatkozóan. A szülők jelezték, hogy aki 7.30 órára jár dolgozni, nem tudja időben
beadni a gyerekét az óvodába. Ugyancsak gondot jelent számukra a 16.00 órás zárás.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az óvoda nyitva tartását 7.00 órától 16.30
óráig határozza meg.
A javaslattal a képviselők egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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40/2019. (III.05.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2019.
(I. 22.) Kt. határozatának 1. mellékletét az alábbiak szerint
módosítja:
„A Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda nyitva tartása:
2019. április 1. és június 30. között:
hétfőtől – péntekig 7.00 órától 16.30 óráig
Az intézmény 2018. július 1-től 2018. július 26-ig zárva tart.
2019. július 29. és december 31. között:
hétfőtől – péntekig 7.00 órától 16.30 óráig”
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről
az óvodavezetőt a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a Képviselők munkáját és az ülést 9.10 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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