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Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 26-án, 08.00
órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth utca 54.)

Jelen vannak:
Balassa Balázs
Szabó Tibor
Káli Magdolna
Szalainé Bárány Éva
Dr. Karasszon Diana

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

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 meghívó szerinti napirendi pontokat fogadják el.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1.

Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Balassa Balázs polgármester

2.

Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezésének véleményezése
Előadó: Balassa Balázs polgármester

3.

Pályázat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Előadó: Balassa Balázs polgármester

4.

Vegyes ügyek
Előadó: Balassa Balázs polgármester
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1. Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi
észrevételt tett a Szervezeti és Működési szabályzat egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. Az
erre vonatkozó előterjesztést mindenki megkapta.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeltet alkotta:
7/2019. (VII. 3.)
rendelet
Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2. Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezésének véleményezése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. június 14én érkezett megkeresésében tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Tapolcai
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának ellátásával 2019. június 1-től Loránd
György r. alezredest bízta meg.
A rendőrségről szóló törvény alapján kérik a Képviselő-testület véleményét Loránd György r.
alezredes kapitányságvezetővé történő kinevezésére vonatkozóan.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
72/2019. (VI.26.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Loránd
György
r.
alezredes
Tapolcai
Rendőrkapitányság
kapitányságvezetőjének történő kinevezését támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozat kivonat
1 példányát a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságnak
küldje meg.
Határidő: 2019. július 10.
Felelős: polgármester
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Dr. Karasszon Diana képviselő megérkezett az ülésterembe, a képviselők száma 5 fő.
3. Pályázat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Ismét kiírásra került a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás
támogatásáról szóló pályázat. A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben az
önkormányzati, az állami, illetve egyéb vízközmű-szolgáltató által végzett lakossági
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a vízközmű-szolgáltatásból
származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen meghaladják. Javasolja a
pályázat benyújtását.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
73/2019. (VI.26.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019.
évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
Felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.
Határidő: 2019. július 1.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4. Vegyes ügyek
4/1. Óvodavezető kérelme
(Kérelem a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az óvoda vezetője kéri, hogy az óvoda zárva tartása alatti
időszakban az önkormányzat a mosdó felújítási munkáit végeztesse el az intézményben. A
felújítási, karbantartási munkák elvégzését szükségesnek tartja. Felmérték az anyag
szükségletet, a munkát az önkormányzatnál foglalkoztatott szakemberek fogják elvégezni.
Javasolja, hogy a felújítási munkákra 1.500.000 Ft biztosítsanak az általános tartalékból.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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74/2019. (VI.26.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda karbantartási és felújítási
munkáira 1.500.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4/2. Szigligeti Általános Iskola kérelme
(Kérelem a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Intézményvezető asszony az előző évekhez hasonlóan kérte a
testület támogatását a nyári táboroztatásban résztvevő tanárok munkabéréhez, 1.500 Ft/óra
díjjal számolva összesen bruttó 600.000 Ft-ot.
A polgármester javasolja, hogy támogassa a testület a nyári táboroztatást 600.000 Ft
összeggel.
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele,
javaslata?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
75/2019. (VI.26.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyári
napközis táborban résztvevő pedagógusok óradíját bruttó 1.500
Ft-ban határozza meg. A pedagógusok óradíjára összesen
600.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó javaslatot terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4/3. Mile Pál lakásbérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: Mile Pál kérelmezte, hogy a lakásbérleti szerződését a testület
hosszabbítsa meg.
Szabó Tibor alpolgármester: Évek óta húzódik az építkezése, nem fog soha elkészülni a
háza. Élete végéig hosszabbíthatja a testület a bérleti szerződését.
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Balassa Balázs polgármester: Amíg az iskolában van alkalmazva, és jól végzi a tanári
feladatait, nem szabad megszüntetni a bérleti szerződését.
Dr. Karasszon Diana képviselő: A gyerekeket folyamatosan viszi országos versenyekre.
Nagyon jó testnevelő tanár. A személyes gondjait nem kellene a bérleti szerződéssel
kapcsolatos döntésekbe bevonni.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy 1 évre hosszabbítsa meg a testület a bérleti
szerződést.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
76/2019. (VI.26.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mile Pál
lakásbérleti szerződését változatlan feltételekkel 2020. július 31.
napjáig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására, és megbízza a polgármester, hogy a
kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4/4. Könyvtár nyitva tartásának módosítása
(Nyitva tartási javaslat a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: A település könyvtárosa tanfolyamra jár, ezért kéri a nyitva
tartás módosítását.
A polgármester javasolja, hogy változtassák meg a könyvtár nyitva tartását a könyvtáros
javaslata szerint.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
77/2019. (VI.26.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Könyvtár nyitva tartását 2019. július és augusztus
hóban az alábbiak szerint határozza meg:
Hétfő: szünnap
Kedd: 12.00 – 19.00
Szerda: 12.00 – 19.00
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Csütörtök: 12.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 14.00
Szombat: 8.00 – 12.00
Vasárnap: szünnap
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az Eötvös
Károly Megyei Könyvtárt tájékoztassa.
Határidő: 2019. június 28.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
4/5. Flórián Tamás vállalkozó kérelme
Balassa Balázs polgármester: A vállalkozó kérelmét a májusi ülésen ismertette a képviselőtestülettel, akkor arról döntöttek, hogy a helyszíni egyeztetést követően hoznak döntést. A
bejárás során egyhangúan támogatta a testület a zöldséges üzemeltetését. Mivel nem volt róla
hivatalos döntés, kéri a testületet, hogy szavazzanak a bérlemény bérbeadásáról és a bérleti díj
összegéről.
A polgármester javasolja, hogy 2019. október 31-ig kössenek bérleti szerződést. A díj
mértékét 60.000 Ft/hó összegben határozza meg a testület.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
78/2019. (VI.26.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Four
Color Stúdió Bt.” részére bérbe adja a Szigliget 887/2 hrsz-ú
ingatlanon lévő „újságos” üzlethelyiséget zöldség árusítás
céljára 2019. július 1-től 2019. október 31-ig tartó időszakra.
A bérleti díj összege: 60.000 Ft/hó.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2019. július 31.
4/6. Gergely Ramóna kérelme
Balassa Balázs polgármester: Gergely Ramóna szigligeti lakos kérelmet adott be, hogy a
strandon lakóautóból minőségi kávét árusíthasson. Javasolja, hogy a szezon közepén ne
engedjék az árusítást, a következő szezonra pedig a szezon előtt nyújtsa be kérelmét.
Javasolja, hogy a kikötő melletti parknál biztosítsanak területet a lakókocsiból történő
árusításra, nézzék meg van-e rá igény. Bérleti díjat nem javasol meghatározni, az idei évet
tekintsék „próbaidőszaknak”.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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79/2019. (VI.26.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gergely
Ramóna részére 2019. július 1-től 2019. szeptember 30-ig 10 m2
nagyságú területet biztosít a kikötő melletti önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanon lakókocsiból történő kávé árusítás
céljára.
A képviselő-testület a terület igénybevételéért bérleti díjat nem
állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.
Határidő: 2019. július 1.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4/7. Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút
Balassa Balázs polgármester: A Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megépítésére pályázati
forrást kaptak az önkormányzatok. Jelenleg a 4 önkormányzatból álló konzorcium gesztori
feladatait Raposka település látja el. Polgármester úr úgy gondolja, hogy a település számára
túl nagy ez a feladat. Ezért kéri, hogy Szigliget vegye át a gesztori szerepet.
Mivel veszélyben látja a projekt megvalósulását, ezért kéri a testületi tagokat, hogy bár
komoly munkával, felelősséggel jár majd a gesztori szerep, támogassa ennek elvállalását.
Most csak abban kéri a testület támogatását, hogy tárgyalásokat folytathasson a TapolcaSzigliget közötti kerékpárút megvalósítására létrejött konzorcium gesztori feladatának
ellátására vonatkozóan.
A további döntéseket a következő testületi ülésen hozzák meg.
Megkérdezi a képviselőket, hogy kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
80/2019. (VI.26.) Kt.
határozat
Szigliget
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza Balassa Balázs polgármestert, hogy a Szigliget,
Hegymagas, Raposka, Tapolca közötti kerékpárút létesítésére
létrejött konzorcium gesztori feladatainak átvételével
kapcsolatosan egyeztető tárgyalásokat folytasson.
Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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4/8. A polgármester tájékoztatása
Balassa Balázs polgármester: Flórián Tamás az előző évhez hasonlóan szeretne kéthetente
zenés estéket, diszkót tartani. Ennek semmi akadálya nincs, amennyiben az üzletek nyitva
tartásáról szóló rendeletben foglaltakat betartja.
Javasolja, hogy egy 10 perces imázs kisfilmet készíttessenek a településről. Árajánlatokat fog
bekérni.
A Szabadság utcában a buszforgalomra megoldást kell találni. A Nyíregyházi táborban pihenő
gyerekek szállítását végzik a buszok, ha kirándulni mennek. Hátizsákokkal, fáradtan nem
tudnak felsétálni, vagy nem akarnak. Beszélni fog a táboroztatókkal, illetve a buszsofőrökkel,
hogy minél előbb megoldást találjanak erre.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Balázs polgármester megköszönte
a Képviselők munkáját és az ülést 9.15 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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