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Képviselő-testület 
Szigliget 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 8-án, 08.00 
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 
 

Távolmaradását bejelentette:  
Dr. Karasszon Diana képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 

Lutár Mária  jegyző 
 
 
Balassa Balázs polgármester: Köszönti képviselő-társait és a jegyzőnőt. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy vegyes ügyek 
keretében vegyék napirendre a Mentőszolgálat támogatási kérelmét és Kovács Dániel bérleti 
ügyét. 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek részleges módosítása 

– Partnerségi egyeztetés lezárására javaslat    
 Előadó: Balassa Balázs polgármester 
 
2.  Vegyes ügyek 
 
 
 
 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek részleges módosítása 
– Partnerségi egyeztetés lezárására javaslat  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Balassa Balázs polgármester: Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 82/2019. (VII.11.) 
számú határozatával döntött arról, hogy a Tapolca – Szigliget kerékpárút szigligeti 
szakaszának kijelölése céljából Szigliget község településrendezési tervét módosítja, és 
egyúttal a kerékpárút nyomvonalának Hegymagas – Szigliget községek közötti szakaszát 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
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A módosításhoz szükséges eljárási rend szerint megtörtént a partnerségi egyeztetés, az 
partnerségi egyeztetés lezárását követően küldhető a javaslat végső szakmai véleményezésre a 
főépítészhez. 
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
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: 
 
108/2019. (X.08.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca-Szigliget kerékpárút szigligeti szakaszának kijelölése 
céljából indított, Szigliget község településrendezési 
eszközeinek módosítása eljárás során megállapította, hogy a 
módosító javaslathoz nem érkezett vélemény, észrevétel, 
javaslat. 
A Képviselő-testület a Partnerségi egyeztetési eljárást lezárja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntést tegye közzé. 
 
2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 
településrendezési eszközök módosításának tervezetét küldje 
meg végső szakmai véleményezésre az Állami Főépítészi 
hatáskörben eljáró Megyei Kormányhivatalhoz. 
Határidők: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
2. Vegyes ügyek  
 
2/1. Országos Mentőszolgálat támogatási kérelme 
 
Balassa Balázs polgármester: A Tapolca Mentőállomás a mentőautók felszereltségének 
javítása érdekében kéri a települések képviselő-testületeinek támogatását. Az állomásnak egy 
Lifepak 1000 defibrillátor készülékre lenne szüksége, ami az újraélesztésekhez szükséges. Az 
eszköz ára összesen 762.000 Ft.  
 
A polgármester javasolja, hogy a Tapolca Mentőállomás eszközvásárlásra érkezett 
kérelmében foglaltaknak megfelelően 150.000 Ft összegű támogatást nyújtson a képviselő-
testület. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők egyetértettek a támogatás nyújtásával.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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109/2019. (X.08.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Országos Mentőszolgálat Alapítványt 150.000 Ft, azaz 
Százötvenezer 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 

 
2/2. Kovács Dániel bérleti ügye 
 
Balassa Balázs polgármester: Kovács Dániel a Ciframajorral szemben bérel területet az 
önkormányzattól vendéglátó egység üzemeltetése céljára. Kérelmet nyújtott be, a bérleti 
szerződés hosszabb távú megkötése céljából, mert szeretné bővíteni a vállalkozást. A 
büfékocsit szeretné lecserélni egy fémszerkezetű mobil vendéglátóegységre. Emellett szeretné 
kiépíteni az ivóvíz csatlakozást, illetve a szennyvízkezelést is szeretné megoldani. 
Kerékpárszerviz illetve kerékpárkölcsönző kialakítása is szerepel a tervei között. Kéri, hogy a 
jelenleg 1 – 1 évre szóló bérleti jogviszonyt hosszabb távra – 5 évre – kösse meg a képviselő-
testület.  
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy 
2020 évtől a Szigliget 04/2 hrsz-ú ingatlan bérletére vonatkozóan legalább 5 éves időtartamra 
bérleti szerződést köt Kovács Dániel vállalkozóval.  A bérelt terület nagyságáról és a bérleti 
díj mértékéről később dönt a testület. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2019. (X.08.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát, hogy a Szigliget Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő Szigliget 04/2 hrsz-ú ingatlanból később 
meghatározott nagyságú területet bérbe ad Kovács Dániel 
vállalkozó részére fémszerkezetű mobil vendéglátó egység 
elhelyezése céljára. A bérleti jogviszony időtartama 2020. január 
1-től - 2024. december 31-ig tart.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérlővel 
folytasson egyeztetést a szükséges terület nagyságára és a bérleti 
díj összegére vonatkozóan.  
Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
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2/3. Házi gondozó közlekedési költségtérítése 
 
Szabó Tibor alpolgármester: A házi gondozó nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját. A 
településen belüli nagy távolságok miatt sokat jár az idősekhez saját motorjával. Javasolja, 
hogy testület támogassa őt azzal, hogy hozzájárul a benzinköltséghez. 
 
Balassa Balázs polgármester: A házi gondozó nem önkormányzati dolgozó, annyit tehetnek, 
hogy a munkáltatójával megbeszélik, hogy milyen formában tudják megoldani a helyi 
közlekedési támogatást. Javasolja, bízza meg a testület azzal, hogy „Együtt Egymásért” 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével tárgyaljon a támogatás módjáról és 
összegéről. 
 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata? 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
111/2019. (X.08.) Kt.    

h a t á r o z a t 
 
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, hogy a házi gondozó helyi közlekedési 
költségeinek megtérítésével kapcsolatban tárgyaljon az „Együtt 
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével a 
támogatás módjáról és összegéről. 
Határidő: 2019. november 30. 
Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 
2/4. Horgászat engedélyezése a strandon 
 
Szabó Tibor alpolgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg, hogy a helyi 
horgászokat beengedi a strand területére. 
 
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy tavasszal térjen vissza az új testület erre a 
javaslatra. 
 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Balassa Balázs polgármester 
megköszönte a Képviselők munkáját és az ülést 8.30 órakor bezárta. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

 Balassa Balázs       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 


