
 1

Képviselő-testület 
Szigliget 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 21-én, 8.00 
órakor tartott nyilvános üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 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 
  

Sztik Ákos  rendőr százados 
Takács Róbert  körzeti megbízott 

 Pupos Ferenc  Szigligeti Polgárőr Egyesület elnöke 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt és a meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, 
hogy vegyék napirendre a Polgárőrség 2018. évi beszámolóját, illetve a Szigliget Község 
Önkormányzatának településkép védelméről szóló rendelet módosítását vegyék le a 
napirendről. 
 
A Képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
 
1.  Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója  

Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 

2.  Polgárőrség 2018. évi beszámolója 
Előadó: Balassa Balázs polgármester 

 
3.  Szigliget Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
4.  Beszámoló a 2018. évi ellenőrzésekről 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
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5.  Szigliget Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
6.  A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 7/2016. (IX.19.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Balassa Balázs polgármester 

 
7.  „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója  
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
8.  Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
9. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tájékoztatója a 2018. évi KSZR szolgáltatásokról 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
10.  Vegyes ügyek 
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
 
 
 
1. Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A beszámolót mindenki megkapta. Örömmel tapasztalják és a 
statisztikai adatok is azt mutatják, hogy minden évben jobb a közbiztonság a településen. Az 
elmúlt év tapasztalatait összefoglaló beszámolót a képviselők kézhez kapták. Megkérdezi 
Sztrik Ákost, kívánja-e a beszámolót kiegészíteni. 
 
Sztrik Ákos rendőr százados: Ahogy a polgármester úr említette a település közbiztonsága 
folyamatosan javul, 2013 évben még 50 volt a bűncselekmények száma, 2018 évben 12-re 
csökkent. A 12 bűncselekményből 5 közúti bűncselekmény volt a 71-es főúton, így összesen 
7 történt a falun belül. Ez egy ilyen kiemelt övezetben bőven az eltűrt határon belül van. 
Ezekhez a számadatokhoz nagy részben hozzájárult a Szigligeti Polgárőr Egyesület a 
folyamatos jelenlétükkel, megköszöni az egyesület munkáját. 
 
Balassa Balázs polgármester: Megköszöni a rendőrség és a polgárőrség munkáját, reményét 
fejezi ki, hogy a következő években is hasonlóképpen tudnak együtt dolgozni. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata? 
 
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
 
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közbiztonság helyzetéről szóló 
beszámolót fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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52/2019. (V.21.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság 2018. évi „Szigliget község 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről” szóló beszámolóját elfogadja. 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket a határozat 
kivonat 1 példányának megküldésével értesítse. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
2. Polgárőrség 2018. évi beszámolója  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Megköszöni a polgárőrség munkáját, kéri az egyesület elnökét, 
hogy egészítse ki a beszámolót. 
 
Pupos Ferenc: Megköszönte a meghívást és az előző évi együttműködést. A beszámolóban 
részletesen leírta az egyesület munkáját. Pár dologról szeretne beszélni, ami a helyi lakosok 
jelezése alapján került szóba. Az első ilyen dolog a vadak jelenléte a faluban. A téli vadhajtás 
nagyon jól sikerült, akkor, abban az időben jelentősen csökkent a létszámuk. Mióta nincs hajtás, 
kilövés jönnek vissza az állatok, és ugyanott folytatják, ahol abbahagyták. A téli időszakban a 
temetőbe folyamatosan bejártak és a sírokról lelegelték a virágokat. Javasolja egy vadháló 
elhelyezését a megelőzés érdekében. Közlekedés biztonsági szempontból nagyon fontos, van pár 
olyan útszakasz, ahol kilóg, vagy nagyon belóg az útra a telken lévő bokor, faág, ezeket meg 
kellene szüntetni. Sok balesetveszélyes szituációt okoznak.  
A Réhelyi úton, a kikötőnél és Ciframajorban kb. január óta nem égnek a lámpák, kérdezi, hogy 
ezeknek a kicserélése folyamatban van-e. 
 
Balassa Balázs polgármester: A közvilágítási lámpák javítása most van abban a szakaszban, 
hogy már nem az önkormányzat végezteti, de még az E-on sem végzi. Nemrégiben derült ki, hogy 
az E-onnak kell azokat a zöld lámpákat is karbantartani. Az önkormányzat nem bízhatja már meg 
Varga Ferencet, aki eddig karbantartotta a lámpákat. Az E-on pedig még nem kezdte el, 
folyamatosak a bejelentések. A kikötőnél kidőlt egy oszlop és le lett áramtalanítva az a szakasz. 
Azóta az oszlopot helyreállították és ott is az E-on fogja karbantartani a lámpákat.  
A téli időszakban a kilövések hatására visszahúzódtak a vadak, a „veszély” megszűntével ismét 
megjelentek az üdülőterületen. Jó lenne, ha egész évben lehetne vadászni, de biztonsági okokból 
nem lehetséges. A temetőbe bejáró vadak miatti jelzések teljesen jogosak. A vadhálót már 
megrendelte az önkormányzat, amint lesz kapacitása az önkormányzati dolgozóknak, felhúzzák a 
védőhálót. 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a polgárőrség 2018. évi munkájáról szóló beszámolót a 
képviselő-testület fogadja el.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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53/2019. (V.21.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőr 
Egyesület 2018. évi beszámolóját elfogadja. 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket a határozat kivonat 1 
példányának megküldésével értesítse. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
3. Szigliget Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. A módosító javaslat az 
önkormányzathoz érkezett többletbevételeket, előirányzatok közötti átcsoportosításokat, 
illetve a képviselő-testületi határozat alapján történt előirányzat módosításokat tartalmazza. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletet a képviselő-testület 
fogadja el.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta: 
 
4/2019. (V. 29.)  

r e n d e l e t   
 

az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
4. Beszámoló a 2018. évi ellenőrzésekről  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítették a 2018. 
évi ellenőrzésekről szóló beszámolót, melyet a képviselők kézhez kaptak. Ahhoz képest, hogy 
milyen mértékű ellenőrzések voltak, úgy gondolja, hogy azok a felvetések, amiket tartalmaz 
az elenyésző. Megköszönte a kollégák munkáját. 
Kérdezi a képviselőket van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester javasolja, hogy a 2018. évi ellenőrzésekről szóló beszámolót a képviselő-
testület fogadja el.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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54/2019. (V. 21.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
évi éves ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
5. Szigliget Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A beszámoló részletesen tartalmazza az elmúlt évben teljesített 
bevételeket és feladatonként a kiadásokat. Tájékoztatást kaptak arról, hogy mely tervezett 
feladatok nem valósultak meg, illetve mennyi maradvánnyal zárták az évet.  
 
Kérdezi a képviselőket van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 
Káli Magdolna képviselő: A beszámoló részletesen tartalmazza a saját bevételeket, melyek 
teljesítése ebben az évben is alapot adott a fejlesztési feladatokhoz. A teljesített kiadásokról is 
részletes tájékoztatást kaptak, a maradvány lehetővé tett, hogy az ez évi fejlesztési terveket 
megvalósítsák.  
 
A polgármester javasolja, hogy a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletet a képviselő-
testület fogadja el.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta: 
 
5/2019. (V. 29.)  

r e n d e l e t   
 

a 2018. évi zárszámadásról 
 
 
6. A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 7/2016. (IX.19.) önkormányzati 
rendelet módosítása  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést és a rendelettervezetet megkapta mindenki. 
Az anyakönyvvezető díja változik, hivatali munkaidőn túl, hivatali helységben 10.000 Ft, 
hivatali helységen kívül pedig 15.000 Ft-ra javasolják felemelni. A szolgáltatásért 
megállapított díj a többletkiadást fedezi.  
Kérdezi a képviselőket van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  
 
A polgármester javasolja, hogy a rendelet tervezetet a képviselő-testület fogadja el.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeltet alkotta: 
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6/2019. (V. 29.)  
r e n d e l e t   
 
a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, 
valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékéről szóló 7/2016. (IX.19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 
7. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekvédelmi 
feladatokat ellátó „Együtt Egymásér” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a 2018 
évi szakmai beszámolóját elkészítette. Az előterjesztést mindenki megkapta. 
Kérdezi a képviselőket van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A polgármester javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2019. (V. 21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Együtt 
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi 
beszámolóját elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket a 
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
8. 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: A gyermekek védelméről szóló törvény az 
önkormányzatoknak kötelezően előírja, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 
jogszabályban meghatározott tartalommal évente értékelést készítsenek.  
A közös hivatal ügyintézője elkészítette az értékelést, melyet a képviselők megkaptak. 
Kérdezi a képviselőket van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A polgármester javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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56/2019. (V.21.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. 
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló 
beszámolót megismerte és elfogadja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
9. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tájékoztatója a 2018. évi KSZR szolgáltatásokról  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Balassa Balázs polgármester: Az előterjesztést megkapta mindenki. Az alapszolgáltatások 
rendelkezésre állnak a könyvtárban. Kérdezi a képviselőket van-e az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A polgármester javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2019. (V.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtár 2018. évi KSZR szolgáltatásokról 
szóló beszámolóját elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket a 
határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
10. Vegyes ügyek 
 
10/1. Varga J. László kérése 
 
Káli Magdolna képviselő: Varga J. László megkereste, hogy van egy szántó területe, ami víz 
alatt áll. Történt egy árok kiásás, mivel a Pillerék telkét is elöntötte a víz. Az árok Varga J. 
László területéig lett kiásva, így az összes víz az ő földjére ömlik. Azt mondta, hogy írásban is 
benyújtja a kérelmét és mellékeli a térkép kivonatot, hogy egy 15 méteres szakaszon legyen 
az árok kiásva.  
 
Balassa Balázs polgármester: Írásban még nem nyújtotta be, amint beadja a kérelmet, a 
képviselő-testület megtárgyalja, és döntést hoz. 
 
10/2. Közutakra behajló sövények faágak kivágása 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Ma megkereste egy nyaraló tulajdonos, hogy az önkormányzat 
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próbáljon kezdeni valamit azokkal a telek tulajdonosokkal, akiknek sövény, fa és egyebek 
vannak a területén, de nem gondozzák, kihajlanak a közútra, akadályozzák a közlekedést. Az 
önkormányzattól várják a megoldást.  
 
Balassa Balázs polgármester: Ez évben is végig fogják járni a települést, és ahol 
gondozatlan sövényt, kihajló faágakat találnak, felszólítják a tulajdonost a rendbetételre. Az a 
tapasztalat, hogy szinte minden évben ugyanazokat az ingatlantulajdonosokat kell felszólítani.  
 
10/3. Monteiro Giovanna szigligeti lakos a világbajnokságon való részvételének 
támogatása 
 
Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat szociális rendeletében szabályozta a 
Képviselő-testület, hogy a sportban, művészetben kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek 
és fiatalok részére jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül támogatást állapít meg a 
képzésre, versenyeztetésre fordított költségekhez történő hozzájárulás céljából. Monteiro 
Giovanna a Spanyolországban megrendezendő Pétanqe Világbajnokságon vesz részt és kéri 
az önkormányzat támogatását a részvételi költségekhez. Javasolja, hogy 100.000 Ft összegű 
támogatást állapítson meg a Képviselő-testület.  
Kérdezi a képviselőket van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  
 
A képviselők egyetértettek a támogatás összegével. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2019. (V.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Monteiro 
Giovanna szigligeti lakos, a Spanyolországban megrendezésre 
kerülő Pétanqe Világbajnokságon való részvételét a szociális és 
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 
28.) önkormányzati rendelet 13/A. §-a alapján 100.000 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 

 
 
10/4. Oláh Jánosné bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Oláh Jánosné a strand előtt bérel két területet zöldség 
gyümölcs és élelmiszer árusítás céljára. A szerződése 2019. december 31-én lejár, kéri, hogy a 
testület, 2020. január 1-től újabb 4 éves időtartamra kössön vele bérleti szerződést.  
Javasolja, hogy a jelenlegi bérleti díjjal (295.000 Ft/év és 332.000 Ft/év) és szerződési 
feltételekkel Oláh Jánosnéval kössenek bérleti szerződést 2020. január 1-től 2024. december 
31-ig mindkét területre.  
 
Kérdezi a képviselőket van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  
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A képviselők egyetértettek a javaslattal.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2019. (V.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában álló 887/2 hrsz-ú strand területén, 
szabályszerű építési engedéllyel beépített 32 m2 nagyságú 
területet zöldség-gyümölcs és élelmiszerüzlet céljára Oláh 
Jánosé részére bérbe adja. 
A bérleti szerződés időtartama: 2020. január 1 - 2024. december 
31. 
A bérleti díj összege: 295.000 Ft/év. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
bérleti szerződést írja alá. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
A polgármester javasolja a másik területre vonatkozóan is a bérleti szerződés megkötését. 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2019. (V.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testület az 
önkormányzat tulajdonában álló 887/2 hrsz-ú strand területén, 
szabályszerű építési engedéllyel beépített 36 m2 nagyságú 
területet zöldség-gyümölcs és élelmiszerüzlet céljára Oláh 
Jánosé részére bérbe adja. 
A bérleti szerződés időtartama: 2020. január 1 - 2024. december 
31. 
A bérleti díj összege: 332.000 Ft/év. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
bérleti szerződést írja alá. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
10/5. A Szigliget 733 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Korábban már beszélt a testület a Belsőhegyi utat a Hegyaljai 
úttal összekötő út kialakításáról. A rendezési terv tartalmazza az út nyomvonalát, az érintett 
ingatlantulajdonosok egy része az út kialakításához szükséges területet már kialakította és 
nyilatkozott arról, hogy az önkormányzatnak térítésmentesen átadja. A Hegyaljai úthoz 
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közvetlenül csatlakozó szakasz megvásárlására a költségvetésben terveztek előirányzatot. Az 
érintett terület tulajdonosát megkeresték kétszer is, hogy meg kívánják vásárolni a területet. 
Egyik levélre sem érkezett válasz, ezért javasolja a kisajátítási eljárás megindítását. 
Kérdezi a képviselőket van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  
 
A képviselők a kisajátítási eljárás megindításával egyetértettek.  
 
A polgármester javasolja, hogy a kisajátítási eljárást indítsák meg. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2019. (V.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Belsőhegyi út Hegyaljai úttal történő összekötése érdekében a 
Szigliget 733 ingatlan rendezési tervben út céljára kijelölt részét 
– az ingatlantulajdonosokkal történő megegyezés hiányában – 
kisajátítási eljárással szerzi meg.  
Megbízza a polgármestert, hogy a kisajátítási eljárást indítsa 
meg, egyidejűleg felhatalmazza, hogy az eljárás során az 
önkormányzat képviseletében szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
 
10/6. Tájékoztatás 
 
Balassa Balázs polgármester: Flórián Tamástól levelet kaptak a képviselő-testületnek és a 
polgármesternek címezve. A levélben ahhoz kéri a képviselő-testület jóváhagyását, hogy a 
fagyi pultot az épülete előtti területre kitehesse. A jobb forgalom, és bevétel érdekében kéri 
ezt.  
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Javasolja, hogy a képviselő-testület nézze meg, és gondolja 
meg, hogy érdemes-e kitenni a fagyi pultot vagy nem. Gombócos fagyit árulni az út mellett 
nem jó ötlet.  
 
Balassa Balázs polgármester: Egyetért, egy személyes találkozót egyeztet a kérelmezővel és 
megbeszélik a fagyi pult elhelyezését.  A másik kérése hogy, járuljon hozzá a képviselő-
testület, hogy a régi újságos üzlethelyiségből egy zöldég-gyümölcs üzletet alakítson ki. 
Javasolja, hogy a testület még ne döntsön, várja meg a személyes megbeszélés eredményét. 
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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62/2019. (V.21.) Kt.    
h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Flórián 
Tamás vállalkozó strandi egységek bérletével kapcsolatos 
kérelme ügyében - a helyszíni egyeztetést követően - a soron 
következő ülésén dönt. 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a strand a pünkösdi hétvégén is nyitva lesz, 
nem várnak június 15-ig, reméli, hogy az idő is kedvező lesz. Az ide évtől lehetőség lesz 
bankkártyás fizetésre. 
 
Balassa Balázs polgármester elhagyja az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 4 fő. 
 
Szabó Tibor alpolgármester átveszi az ülés vezetését. 
 
10/7. Balassa Balázs polgármester jutalmazása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Szabó Tibor alpolgármester: A hét folyamán összeült a képviselő-testület, hogy a nyári 
feladatokat átbeszéljék. A beszélgetés során ismételten szembesültek azzal, hogy a tervezett 
felújítások, különösen a vár felújítás, fejlesztés a polgármesternek mekkora megterhelést 
jelent. Ezeket a feladatokat plusz munka nélkül nem lehet lelkiismeretesen, határidőre 
teljesíteni. Ezen kívül 17 évig plusz juttatás nélkül ellátta a falugazda munkakörét is. A 
polgármester bére a megválasztása óta nem emelkedett, a megnövekedett munkateherrel, 
felelősséggel nem arányos, jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a képviselő-testület 
megemelje a polgármester bérét, ezért a képviselők felkérték, hogy a polgármester részére 
jutalom megállapítására tegyen javaslatot.  
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 
bekezdése szerint a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem 
haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét.  
Javasolja, hogy a vár felújítás, fejlesztés munkáinak előkészítése (közbeszerzési eljárás 
előkészítése, lefolytatása, a kivitelező kiválasztása) során végzett munkájáért Balassa Balázs 
polgármestert az általános tartalék terhére hat havi illetményének megfelelő összegű 
jutalomban részesítse a képviselő-testület.   
 
Dr. Karasszon Diana képviselő: Az önkormányzat 2019 évi költségvetéséből is látszik, 
hogy 2019 év a fejlesztések tekintetében kiemelkedő. A beruházások, felújítások 
előkészítését, lebonyolítását a polgármester tartja kézben a tervezéstől a kivitelezésig minden 
munkafolyamatra kiterjedően. Ezt csak többletmunkával tudja megtenni, amit díjazni kell, 
egyetért az alpolgármester által javasolt összeggel. 
 
Szalainé Bárány Éva képviselő: A polgármester által elvégzett többletmunkát értékelni, 
díjazni kell, egyetért a javasolt jutalom összegével. 
 
Káli Magdolna képviselő: Egyetért a polgármester jutalmazásával és a javasolt összegű 
jutalom megállapításával. 
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Szabó Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy Balassa Balázs polgármestert 2019 évben 
végzett munkájáért 6 havi illetményének megfelelő összegű, 2.393.400 Ft jutalomban 
részesítse. 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2019. (V.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balassa 
Balázs polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a szerint jutalmat állapít 
meg, melynek összege a polgármester illetményének hat havi 
összege, azaz bruttó 2.393.400 Ft. 
A jutalom és járulékai forrása az általános tartalék.  
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy 
intézkedjen a polgármester jutalmának kifizetéséről. 
Határidő: 2019. június 7. 
Felelős: Szabó Tibor alpolgármester 

 
Balassa Balázs polgármester az megérkezett az ülésterembe, átveszi az ülés vezetését. A 
képviselők száma 5 fő. 
 
10/8. Vízelvezető kiépítése a Réhelyi úton 
 
Balassa Balázs polgármester: A Réhelyi út építésével párhuzamosan el kell készíteni a 
csapadékvíz elvezetést, annak érdekében, hogy az út és a járda között ne álljon meg a víz. 
Három árajánlatot kért a munka elvégzésére, sajnos csak egy ajánlatot kapott, az árajánlat 
összege bruttó 4.445.000 Ft.  Kéri a képviselő-testületet, hogy bízzák meg Veszprémi Útépítő 
Kft-t (8200 Veszprém, Vilonyai u. 5/A) a munka elvégzésével. Fedezet a költségvetésben 
rendelkezésre áll, tervezett a testület ilyen céllal forrást. 
 
A képviselők egyetértettek a javaslattal, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Réhelyi úton a 71337 sz. ök út 0+820 – 
1+200 szelvények között csapadékvíz elvezetés kialakítása építési munkával a Veszprémi 
Útépítő Kft-t (8200 Veszprém, Vilonyai u. 5/A) bízza meg a Képviselő-testület az 
árajánlatban szereplő bruttó 4.445.000 Ft összeggel. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2019. (V.21.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Réhelyi 
úton a 71337 sz. ök út 0+820 – 1+200 szelvények között 
csapadékvíz elvezetés kialakítása építési munkával a Veszprémi 
Útépítő Kft-t (8200 Veszprém, Vilonyai u. 5/A) bízza meg, az 
árajánlatban szereplő bruttó 4.445.000 Ft, azaz Négymillió-
négyszáznegyvenötezer forint összeggel. 
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A költségeket az Önkormányzat 2019 évi költségvetésében 
felújítás címen tervezett előirányzat terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést 
írja alá. 
Határidő: 2019. május 30.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte 
a Képviselők munkáját és az ülést 9.00 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


