Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 21-én,
16.00 órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth utca 23.)
Jelen vannak:
Balassa Balázs
Káli Magdolna
Dr. Karasszon Diana
Balassa Dániel
Pupos Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
jegyző
Csombó Lajosné
óvodavezető

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, de a harmadik napirendi pont legyen
az első napirend, amit tárgyalnak.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.

Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda kérelme fejlesztési eszközök beszerzésére
gyógytorna foglalkozásokra
Előadó: Balassa Balázs polgármester

2.

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

3.

Nemesvita Község Önkormányzat szociális szolgáltatásokról szóló 15/2017.(X.24.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése („Lesencéktől a Balatonig”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás szociális szolgáltatási díjai)
Előadó: Balassa Balázs polgármester

4.

Vegyes ügyek
Előadó: Balassa Balázs polgármester

1

1. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda kérelme fejlesztési eszközök beszerzésére
gyógytorna foglalkozásokhoz
(A kérelem a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Erről beszélt már korábban a
testület, a gyerekek egészségfejlesztése nagyon fontos, illetve minden olyan szolgáltatás
megteremtése az óvodában, ami ezeket segíti.
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az általános tartalék terhére a
kérelemben foglalt 145.720 Ft összeget biztosítsa a gyógytorna eszközök beszerzésére.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
121/2019. (XI.21.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda részére gyógytornához
szükséges eszközök beszerzésére 145.720 Ft-ot biztosít az
általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására
vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A gyógytorna foglakozások havi egy alkalommal lennének,
amelynek költsége 10.500 Ft, gyermekekként durván 500 Ft lenne. Javasolja, hogy a
képviselő-testület vállalja át a költségeket, hogy minden gyermek részt vehessen a
foglalkozásokon.
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi költségvetés terhére
biztosítsa az óvodában tartandó gyógytorna költségeit.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
122/2019. (XI.21.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvodában szervezett gyógytorna
foglalkozások költségét átvállalja a 2020. évi költségvetés
terhére.
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Megbízza a jegyző, hogy az óvoda költségvetési tervének
készítése során gondoskodjon a szükséges előirányzat
tervezéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Lutár Mária jegyző
2. Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Balassa Balázs polgármester: Lutár Mária jegyző, a jogszabályi előírásoknak megfelelően
elvégezte a szabályzatuk felülvizsgálatát, amely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel.
Kisebb módosításokat kellett elvégezni.
A polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezetet az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
11/2019. (XI.29.)
rendelet
Szigliget Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3. Nemesvita Község Önkormányzat szociális szolgáltatásokról szóló 15/2017.(X.24.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezése („Lesencéktől a Balatonig”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás szociális szolgáltatási díjai)
Balassa Balázs polgármester: A „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Társulás Társulási megállapodás 4.4 és 4.5 pontjára hivatkozva Nemesvita
Község Önkormányzata megküldte a szociális szolgáltatásokról szóló 15/2017. (X.24.)
önkormányzati rendelet módosítását, melyhez írásban kérik az önkormányzat véleményét.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a módosítási javaslattal értsen egyet.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
123/2019. (XI.21.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltató Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak
szerint
nyilatkozik
arra,
hogy
Nemesvita
Község
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Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
szociális
szolgáltatásokról szóló 15/2017. (X. 24.) önkormányzati
rendeletének módosításával a jegyzőkönyvhöz csatolt
előterjesztésben foglaltak szerint egyetért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
Nemesvita község polgármesterét a határozat kivonat
megküldésével értesítse.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Dr. Karasszon Diana képviselő megérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők
száma 5 fő.
4. Vegyes ügyek
4/1. Balaton SE támogatási kérelme
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület rendeletben szabályozta, hogy az a
szigligeti lakos, aki kijut valamely Európa-, vagy világbajnokságra 100.000 Ft maximum
összeggel támogatja. Az ifjúsági versenyeket nem támogatják az egyesületek, így saját
forrásból kell megoldania az odautazást, hazautazást, szállást és egyéb kiadásokat.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület 100.000 Ft összeggel támogassa Monteiro
Giovanna szigligeti lakost, aki a Délkelet-Ázsiában megrendezésre kerülő Pétanqe
Világbajnokságon vesz részt.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
124/2019. (XI.21.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Monteiro
Giovanna szigligeti lakos, Délkelet-Ázsiában 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
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4/2. A strandbelépő árak emelése
Balassa Balázs polgármester: A strandon az utóbbi években elvégzett fejlesztések
indokolják a belépők árának emelését. Javasolja, hogy a strandbelépők árát felnőttek esetében
800 Ft-ról 1.000 Ft-ra, gyermekek esetében 400 Ft-ról 500 Ft-ra emeljék fel.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
125/2019. (XI.21.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testület a Szigligeti
Strand díjakat a 2020 évi szezontól az alábbiak szerint állapítja
meg:
Felnőtt belépőjegy: 1.000 Ft,
Gyermek belépőjegy: 500 Ft.
Megbízza a polgármestert, hogy a díjváltozást tegye közzé.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4/3. Bérleti szerződések meghosszabbítása
Balassa Balázs polgármester: Több önkormányzati tulajdonú, vendéglátás, szolgáltatás
céljára szolgáló üzlethelyiség bérleti szerződése lejár december 31-én. A vendéglátó egységek
működésével elégedettek, közülük több is jó hírnevet szerzett a Balaton-parton, sok vendéget
vonzanak, célzottan keresik is ezeket. Javasolja, hogy pályázat kiírása nélkül kössenek bérleti
szerződét 5 évre a strandon a Rovelen Kft-vel, a Végvári Grill Vendéglátóipari Kft-vel, a
Spiritus Vitae Kft-vel, a faluban Kardos Krisztián, a várban Németh Zoltán vállalkozóval az
üzlethelyiségek bérletére.
A képviselők egyetértettek abban, hogy a vállalkozók tevékenységével elégedettek, az általuk
nyújtott szolgáltatás jó minőségű, az üzlethelyiségek karbantartására, fejlesztésére figyelmet
fordítanak, a bérleti díjat határidőre fizetik, ezért az üzlethelyiségek hasznosítására új pályázat
kiírását nem tartják szükségesnek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
126/2019. (XI.21.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, vendéglátás, szolgáltatás
céljára 2019. december 31-ig bérbe adott üzlethelyiségek
bérbeadására nem ír ki pályázatot. A bérleti szerződéseket a
jelenlegi bérlőkkel - Rovelen Kft., Végvári Grill
Vendéglátóipari Kft., Spiritus Vitae Kft., Kardos Krisztián
vállalkozó, Németh Zoltán vállalkozó - 5 éves időtartamra
ismételten megköti.
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A bérleti díj mértékét a 2019 évi infláció mértékével emelt
összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződések aláírására.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: 2020. február 29.

4/4. Tapolca
módosítása

Környéki

Önkormányzati

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Balassa Balázs polgármester: A Társulási Megállapodás 1. melléklete a társult tagok
Tagjegyzéke, ami tartalmazza a Társult önkormányzat nevét, képviselőjét, és lakosság számát.
A 2019. október 13. napján lezajlott önkormányzati képviselő és polgármester választás
eredményeként több tag településen történtek személyi változások. A Társulási Megállapodás
1. melléklete e változásokat tartalmazza.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot fogadja el.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
127/2019. (XI.21.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására vonatkozó javaslatot a mellékelt tartalommal
elfogadja.
Felkéri Balassa Balázs polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás
módosítását
elfogadó
képviselő-testületi
határozatot küldje meg a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás elnökének további intézkedés végett.
Felhatalmazza Balassa Balázs polgármestert, hogy a módosított
Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja
alá.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4/5. Tájékoztatás
Balassa Balázs polgármester: A programjában leírta és el is mondta, hogy szeretné, ha
emelnék a helyi adók mértékét. A következő ülésre előkészített anyaggal fogja elfogadásra
javasolni.
A fűnyírási munkálatokat a következő évre vonatkozóan is ki szeretné adni vállalkozónak.
Pályáztatás alapján kell kiválasztani a vállalkozót, a pályázati kiírása ki lesz dolgozva.
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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
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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