Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 27-én, 17.00
órakor tartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház (Szigliget, Kossuth utca 23.)
Jelen vannak:
Balassa Dániel
Balassa Sándor
Dr. Karasszon Diana
Pupos Ferenc
Szabó Tibor András

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Lutár Mária
jegyző
Tóthné dr. Titz Éva
aljegyző
Varga Sándor
HVB elnök
A lakosság részéről 35 fő
Balassa Dániel polgármester: Köszönti képviselő-társait, Varga Sándort a Helyi Választási
Bizottság elnökét, jegyzőnőt, aljegyzőnőt, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 fővel határozatképes. Az alakuló ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti
napirendi pontokat fogadják el és vegyék fel 13. napirendi pontként a „Közösségi kerékpáros
rendszerhez csatlakozás a „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás
fejlesztése GINOP – 7.l.9 – 17” pályázat keretében” című napirendi pontot.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
A polgármester programjának ismertetése
Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
A polgármester illetményének megállapítása
Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése
Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségéről
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
Az időskorúak részére évi egyszeri támogatás kifizetéséről szóló döntés
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12.
13.

Tapolca Város Képviselő-testületének tagfelvételi szándéka és a Társulási
Megállapodás módosítása
Közösségi kerékpáros rendszerhez csatlakozás a „Turisztikailag frekventált térségek
integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése GINOP – 7.l.9 – 17” pályázat keretében

1. Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Balassa Dániel polgármester: Felkéri Varga Sándort a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a választás eredményét.
Varga Sándor HVB elnök: Tájékoztatja az alakuló ülés részvevőit, hogy a községben
nyilvántartásba vett szavazópolgárok száma 834 fő. A szavazáson 546 választópolgár jelent
meg, hogy a jelöltekre leadja szavazatát. A polgármester jelöltekre leadott szavazatok közül
545 volt az érvényes szavazatok száma. A polgármester választáson 9 jelölt indult, közülük
kettő a jelöltségről határidőn belül lemondott, így 7 jelöltre lehetett szavazatot leadni. Balassa
Dániel 351, Páhy László 4, Pálfi Szabolcs 27, Mészáros Géza 3, Idrányi Péter 137, Zsezserán
Jánosné 8, Kaszás Lajos Attiláné Kovács Edit 15 szavazatott kapott.
A megválasztott polgármester Balassa Dániel.
A képviselőválasztás során a jelöltek Balassa Sándor 201, Dr. Karasszon Diána 195, Páhy
László 22, Kovácsné Liszkai Eszter 104, Kardos Krisztián 36, Marton Éva Zsuzsanna 187,
Takácsi József 129, Baj József 11, Szentiványi Péter 116, Szabó Tibor András 248, Pálfiné
Baráth Judit 44, Molnár Ferencné 84, Vass Szabina 78, Vadász Péter 33, Mészáros István 85,
Pupos Ferenc 240, Flórián Tamás 16, Zsezserán Jánosné 24, Kertész Márton 23, Kaszás Lajos
Attiláné Kovács Edit 21, Demeter Éva 80, Sipos József 29, Havasi Rita 19 szavazatot kapott.
A megválasztott képviselők: Balassa Sándor, Dr. Karasszon Diana, Pupos Ferenc és
Szabó Tibor András.

2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Balassa Dániel polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 28. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő
a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá. Felkéri Varga Sándort az
eskü vételére.
Varga Sándor HVB elnök: Felkéri a képviselőket, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete szerinti esküt tegyék le.
(Az esküszöveget előmondja: Varga Sándor)
eskü szövege:
„Én, …………. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szigliget község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
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(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Varga Sándor HVB elnök: Felkéri a polgármestert, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-a alapján a törvény 1. melléklete
szerinti esküt tegye le.
(Az esküszöveget előmondja: Varga Sándor)
eskü szövege:
„Én, …………. (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szigliget község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Varga Sándor felkéri a polgármestert és a képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá.
(Eskü okmányok aláírása.)
Balassa Dániel polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének
tájékoztatóját, és a bizottságnak a választások lebonyolításával kapcsolatban végzett
munkáját.

3. A polgármester programjának ismertetése
Balassa Dániel polgármester: „Legfontosabb programpontom, hogy megőrizzük azokat a
fejlesztési irányokat, amelyeket az elmúlt 18 év vezetése követendőnek érzett. A tudatos
előrehaladás közben megőrizni a pénzügyi stabilitást és a település értékeit.
Meg kell tartani a falu képét, a jelenlegi beépíthetőségen felül nem szabad újabb területeket
ilyen céllal kijelölni a rendezési tervben. A község közösségi életének formálása, hogy a
helyben lakó és a nyaralótulajdonos is egyaránt jól érezze magát itt. Fontos, hogy mindenki
hozzájusson azokhoz a szolgáltatásokhoz és előnyökhöz, amiket a település nyújtani tud, de
közben a közös teherviselésből is vegyük ki a részünket. Szeretném folytatni az
infrastrukturális beruházásokat. Ilyen lehet némely utcák alatt a vízhálózat cseréje a
szolgáltatóval együttműködve. Ezek után, illetve ezeken kívül fontos lenne néhány utat
felújítani, gondolok az Iharos, a Dózsa, a Rókarántói, a Révész, a Kossuth utcákra. Fontosnak
tartom, hogy megőrizzük a természeti értékeket, mind a helyi lakosság, mind az idelátogatók
számára.
A turisztikai fejlesztéseknek emberi léptékkel kell folytatódni a továbbiakban is, miközben
nagy figyelmet fordítunk a lakosság igényeire. Össze kell hangolni a kettőt. Ez mind az
infrastruktúra, mind a rendezvények vonatkozásában fontos.
Számomra, mint több egyesület egykori tagjának, különösen fontos a civil szerveződések
támogatása. Ezek a faluban folyó közösségi élet alapját kell, hogy képezzék. Amennyiben
értelmes célokat szolgálnak, a lehető legnagyobb támogatást igyekszem adni nekik. Minden
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korosztály számára szeretnénk megtalálni a kellő szórakozási lehetőséget, figyelmet,
közösségi helyszínt. Időseknek ez lehet nappali foglalkoztatás, a fiatalabb generációknak
klubélet, sportolási lehetőség, szélesebb körű helyi programkínálat. Felül kívánom vizsgálni a
településen megnövekedett autóforgalom, a közlekedés biztonságosabbá tétele, valamint a
környezetbarát közlekedési formák terjesztésének kérdéskörét. Szeretnék felállítani egy
tanácsadó testületet, mely a képviselő-testület és a polgármester munkáját segítené
meglátásokkal, ötletekkel, beadványokkal.
Meg szeretném találni a lehetőséget arra, hogy a helyben maradó fiatalokat lakhatásukban,
munkájukban segítsük, hogy számukra is élhető legyen Szigliget. Szeretném folytatni a
kialakult jó munkakapcsolatot az egészségügy és az oktatás helyi vezetőivel és dolgozóival,
hogy biztosíthassuk ezen intézmények zavartalan működését a továbbiakban is.
Természetesen igyekszem majd figyelmet fordítani a lakosság által felénk intézett kisebb
kérésekre, panaszokra is, és amennyiben módunkban áll, megpróbálunk segíteni.”
A polgármester felkéri Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselőt, hogy pár szóban köszöntse
a megjelenteket.
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő: Megköszönte a meghívást. Gratulál a
polgármesternek, a képviselőknek a megválasztásukhoz, győzelmükhöz. Köszönti a
jegyzőnőt, a megjelenteket. A lakosságnak is köszönetet mond, hogy éltek a választási
lehetőségükkel, hiszen egy választás a demokrácia ünnepe. Ez állampolgári kötelessége,
feladata mindenkinek, hogy megválassza azokat a személyeket, akik képviselni fogják a
lakosságot, a települést. Megköszönte a Helyi Választási Bizottság munkáját.
A hosszú kampány időszak után megkezdődhet egy olyan építő és fejlesztő tevékenység, ami
valójában az adott választási ciklusra vonatkozik. Az elmúlt időszakban is igyekezett segíteni
a település munkáját a képviselő-testületen keresztül, azon belül is inkább a polgármesterrel
tartott kapcsolatot. A lakossággal egy-egy rendezvényen keretén belül találkozhatott. Kész
továbbra is segíteni a települést, a településért és a környékért dolgozni. Mindig azt szokta
mondani, hogy azzal tud együtt dolgozni, aki vele is együtt tud és szeretne dolgozni. A
kampány időszak alatt sem állt meg a közös munka. Nagyon jó és eredményes munkát kíván
az új képviselő-testületnek, azt kívánja, hogy Szigliget község a következő időszakban is
ugyanolyan szépen fejlődjön és haladjon előre, ahogyan eddig is.
Balassa Dániel polgármester: Megköszönte Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő eddigi
segítségét, mindenképpen arra törekednek, hogy egy olyan munkakapcsolat alakuljon ki, ami
a település előremozdítását segíti.

4. Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Dániel polgármester: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
a Képviselő-testületnek egy állandó bizottsága van, az Ügyrendi Bizottság. Az alakuló ülésen
meg kell választani a bizottság elnökét és tagjait. Ismerteti a bizottság feladatait.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester és az alpolgármester nem lehet a
bizottság elnöke, tagja. A bizottsági tagok megválasztásakor az érintett kérelmére zárt ülés
tartandó. Felkéri a képviselőket nyilatkozzanak, hozzájárulnak-e a nyilvános tárgyaláshoz.
A képviselők hozzájárultak a nyilvános tárgyaláshoz.
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A Polgármester javasolja, hogy a bizottság elnökének Dr. Karasszon Diana Klára, tagjának
Balassa Sándor és Szabó Tibor András képviselőket válassza meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
146/2020. (X.27.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Ügyrendi Bizottság elnökévé Dr. Karasszon Diana Klára,
tagjává Balassa Sándor, Szabó Tibor András képviselőket
választja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ
függelékét a döntésnek megfelelően aktualizálja.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Határidő: 2. pontra 2020. november 10.
5. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Dániel polgármester: A Képviselő-testület - saját tagjai közül - a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére alpolgármestert választ. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság
bonyolítja le.
Az alpolgármesteri tisztségre Pupos Ferenc képviselőt javasolja.
Kérdezi, hogy elfogadja-e az alpolgármesteri tisztséget és kéri-e a zárt ülés tartását.
Pupos Ferenc képviselő: az alpolgármesteri tisztséget elfogadja, nem kéri a zárt ülés tartását.

A polgármester titkos szavazás előkészítése és a szavazás időtartamára szünetet rendel
el.
Szavazás

Balassa Dániel polgármester: Berekeszti a szünetet és felkéri Dr. Karasszon Dianát az
Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az alpolgármester választás eredményét.
Dr. Karasszon Diana Ügyrendi Bizottság elnöke: Az urnában 5 szavazólapot talált a
bizottság, melyből 5 szavazólap volt érvényes. Az alpolgármester személyére leadott
szavazatok alapján 5 igen szavazattal Pupos Ferencet választották meg alpolgármesternek.
A szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyv a jegyzőkönyv melléklete.
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta
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147/2020. (X.27.) Kt.

határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos
szavazással, minősített többséggel 2020. október 27. napjától a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára Pupos Ferencet
társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Balassa Dániel polgármester
Határidő: azonnal.

Balassa Dániel polgármester: Felkéri az alpolgármestert, hogy az esküt tegye le.
(Az esküszöveget előmondja: polgármester)
„Én, ………………….(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szigliget Község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
(Eskü okmány aláírása)
Balassa Dániel polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról a
megválasztását követően dönt a képviselő-testület. A tiszteletdíj és az egyéb juttatások
mértékét jogszabály szabályozza. Erre vonatkozóan a képviselők az előterjesztést megkapták.
Pupos Ferenc alpolgármester bejelenti érintettségét.
Balassa Dániel polgármester: Javasolja, hogy a döntéshozatalból az alpolgármestert ne
zárják ki.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
148/2020. (X.27.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pupos
Ferenc alpolgármestert az alpolgármesteri tiszteletdíj
megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.

A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatnak megfelelően az alpolgármester tiszteletdíját 139.600 Ft-ban, költségtérítését
20.940 Ft összegben megállapítsák meg.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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149/2020. (X.27.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pupos
Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján, 2020. október
27. napjától 139.600 Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testület Pupos Ferenc társadalmi megbízatású
alpolgármester költségtérítését 2020. október 27. napjától
20.940 Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges
munkaügyi intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Határidő: 4. pontban: 2020. november 5.
Balassa Dániel polgármester átadja az ülés vezetését Pupos Ferenc alpolgármesternek.
6. A polgármester illetményének megállapítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Pupos Ferenc alpolgármester: Balassa Dániel polgármesterjelöltként történő indulásakor
úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a tisztségét főállásban kívánja ellátni.
A polgármester illetményének megállapítására vonatkozó előterjesztés részletesen tartalmazza
a polgármester illetménye és költségtérítése megállapításának szabályait. E szabályoktól
eltérni nem lehet.
Az alpolgármester javasolja, hogy Balassa Dániel polgármester illetményét 398.900 Ft
összegben, költségtérítését 59.840 Ft összegben határozza meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
150/2020. (X.27.) Kt.
határozat
Szigliget
Községi
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Balassa Dániel polgármester illetménye
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4)
bekezdésének b) pontja alapján 2020. október 18. napjától
398.900 Ft, a polgármester költségtérítése az Mötv. 71. § (6)
bekezdése alapján 2020. október 18. napjától 59.840 Ft.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges
munkaügyi intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Lutár Mária jegyző
Határidő: 2020. november 5.
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Pupos Ferenc alpolgármester
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7. Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Dániel polgármester: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen
megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a jegyzőnek az SZMSZ átfogó
felülvizsgálatára.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
151/2020. (X.27.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
a polgármestert és a jegyzőt a Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálatával, és felkéri a polgármestert, hogy a
javaslatot terjessze elő a képviselő-testület soron következő
ülésén.
Határidő: 2020. november 20.
Felelős: Balassa Dániel polgármester
8. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Dániel polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági programot,
fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
152/2020. (X.27.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza
a polgármestert az önkormányzat 2020 – 2024 évekre elfogadott
gazdasági programjának felülvizsgálatával, és felkéri, hogy
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében meghatározott 6
hónapos határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2021. április 27.
Felelős: Balassa Dániel polgármester
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9. Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
(A tájékoztatás a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Dániel polgármester: A képviselő-testület tagjai az ülés meghívójával egyidejűleg
tájékoztató anyagot kaptak az önkormányzati képviselők és a polgármesterek
összeférhetetlenségi szabályairól. Tájékoztatja a képviselőket, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény szerint az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi
okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc
napon belül köteles megszüntetni.

10. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Dániel polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a Társulás megállapodása szerint tagot delegál a
képviselő-testület. Javasolja, hogy a társulási tanácsban az Önkormányzatot a korábbi
évekhez hasonlóan a polgármester, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester
képviselje.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
153/2020. (X.27.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 4.1
pont a) alpontja értelmében Balassa Dániel polgármestert
delegálja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába. A polgármestert akadályoztatása esetén Pupos
Ferenc alpolgármester képviseli.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Dániel polgármester

11. Az időskorúak részére évi egyszeri támogatás kifizetéséről szóló döntés
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Dániel polgármester: A Képviselő-testület évente egy alkalommal támogatást
állapíthat meg a 65. életévüket betöltött Szigliget községben lakóhellyel rendelkező személy
részére. A 2020. évi költségvetésben erre a célra 5.000 Ft/fő összeg áll rendelkezésre.
A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális rendeletben meghatározott
feltételek teljesülése esetén az arra jogosultaknak a támogatást fizessék ki. Az egyedi
határozatok elkészítésével bízzák meg a jegyzőt.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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154/2020. (X.27.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015.
(II. 28.) önkormányzati rendelet 14/A. §-ában meghatározottak
szerint az időskorúak részére egyszeri támogatást állapít meg.
A támogatás összege a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.
(II.17.) önkormányzati rendelet 7. § (16) bekezdésében
meghatározottak szerint 5.000 Ft/fő.
Megbízza a jegyzőt, hogy a rendeletben meghatározott feltételek
teljesülése esetén a támogatásra vonatkozó egyedi határozatokat
készítse el.
Határidő 2020. december 20.
Felelős: Balassa Dániel polgármester
12. Tapolca Város Képviselő-testületének tagfelvételi szándéka és a Társulási
Megállapodás módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Dániel polgármester: Tapolca Város Képviselő-testülete jelezte szándékát arra
vonatkozóan, hogy a társulás tagja szeretne lenni. Ha jól emlékszik 2013. évben lépett ki a
város a társulásból, most viszont szeretne újra a tagok közé tartozni. A Társulási Tanács úgy
döntött, hogy nem támogatja a tagfelvételi kérelmet. A Tanács ülésén Szigliget település
akkori polgármestere támogatta a tagfelvételi szándékot, melynek indoka, hogy Tapolca
várossal van egy közös feladatellátásuk, az orvosi ügyelet. A tagfelvétel, valamint a Társulási
Megállapodás módosítása akkor lép érvénybe, ha valamennyi tag önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta, és minősített többséggel meghozott határozatával a tagfelvételi
kérelmet és a Társulási Megállapodás módosítást elfogadta, vagy nem fogadta el.
Dr. Karasszon Diana képviselő: Előzőleg azért utasította el a társulás a tagfelvételi
kérelmet, mert lakosságszám arányosan történtek a szavazások, így előnyben volt Tapolca,
amire szavaztak az lett. A többi önkormányzatnak együtt nem ért annyit, a szavazata, mint
Tapolca városé, ha ezt a visszásságot sikerül megszüntetni, akkor tudja támogatni a
tagfelvételi szándékot. Orvosi ügyelet szempontjából mindenképpen jó dolognak tartja.
Balassa Dániel polgármester: Ezért is került bele határozatba, hogy a szavazati arányok
módosítása szükségessé válik, ha úgy döntenek, hogy támogatják Tapolca tagfelvételi
szándékát.
Balassa Sándor képviselő: Miért kell addig a tagfelvételről dönteniük, amíg nincs
átdolgozva a szavazati arány? Mi történik akkor, ha nem úgy alakul, ahogy számítanak rá?
Vissza lehet ezt csinálni?
Lutár Mária jegyző: Arra nincs semmi garancia, hogy a többi önkormányzat is támogatóan
fog szavazni. Van a Társulási Tanácsnak egy döntése, amely nem támogatja Tapolca Város
tagfelvételét. Szigliget település képviselő-testülete, ha úgy dönt, hogy támogatja a
tagfelvételt, akkor azt úgy teszi, hogy azzal a feltétellel, ha átdolgozásra kerülnek a szavazati
arányok.
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Balassa Sándor képviselő: Akkor tudja támogatni, ha előbb a szavazati arányok átdolgozásra
kerülnek.
A polgármester – a képviselői vélemények ismeretében - javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a Tapolca Város Képviselő-testületének tagfelvételi szándéka és a Társulási
Megállapodás módosítása című pontot vegyék le a napirendről.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
13. Közösségi kerékpáros rendszerhez csatlakozás a „Turisztikailag frekventált térségek
integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése GINOP – 7.l.9 – 17” pályázat keretében
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Balassa Dániel polgármester: A Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot kíván benyújtani a Badacsony térségében
megvalósítandó turisztikai beruházások finanszírozására. Kerékpáros dokkolóállomáshoz
kérték a támogatásukat. Lényegében ugyanolyan állomásokról beszélhetnek, amilyenek
Budapesten is vannak, ezek bérelhető kerékpárok, amit a város több pontján le lehet tenni. Ez
turisztikai szempontból egy nagyon jó kezdeményezés lehet. Az előzetes egyeztetések alapján
a kikötőnél és a Ciframajor-i bejárónál lévő háromszög parkolóban lehetne elhelyezni ezeket
a dokkolókat.
Szabó Tibor András képviselő: Ha ez valóban megvalósul, akkor érdemes lenne felhívni
erre a hajótársaság figyelmét is, hogy a településen van kerékpárkölcsönzésre lehetőség.
Balassa Dániel polgármester: Igen, egyért a javaslattal, ahogy aktuális lesz szükségessé
válik majd a hajótársasággal is egyeztetni.
Balassa Sándor képviselő: Nagyon őrizetlennek tartja a lenti háromszöget, miért nem lehet
beljebb hozni, aki a hajóállomásról jön és le szeretné tenni a biciklit, miért menjen el a
háromszögig? Hány bicikliről lenne szó?
Balassa Dániel polgármester: Megnéztek minden lehetőséget, más alternatíva nincs. Nem
tudnak elhelyezi a főtér közelében egy 30 férőhelyes kerékpárdokkolót. Ez egy teljesen új
ügy, a héten keresték meg, ez volt az első ügy, amivel érdemben foglalkoznia kellett. A
dokkolók helye egyelőre fix, változtatni nem tudnak rajta. Elsőkörben csak a konzorciumi
megállapodást írják alá, ez szerepel az előterjesztésben is. Erre most van pályázati forrás, a
későbbiekben ki lehet majd alakítani egy újabb állomást is.
Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
155/2020. (X.27.) Kt.
határozat
Szigliget Község Önkormányzata a „Turisztikailag frekventált
térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése GINOP –
7.l.9 – 17” pályázat keretében „Badacsony és térsége integrált
turisztikai fejlesztése” címmel, konzorciumi formában
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pályázatot nyújt be. A pályázatnak részét képezi két, Szigligeten
létesítendő kerékpáros dokkoló állomás.
A konzorcium tagjai: BTTF Nonprofit Zrt. (Konzorciumvezető),
Badacsonytördemic Község Önkormányzata (Konzorciumi Tag)
és Szigliget Község Önkormányzata (Konzorciumi Tag).
A Képviselő-testület a pályázat keretében megvalósuló
kerékpáros dokkolók elhelyezésére a Szigliget kikötő (891/5
hrsz) és a Szigliget parkoló (04/2 hrsz) ingatlanok használatát a
fenntartási időszak idejére (5 év) biztosítja.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat
keretében tulajdonába kapott eszközöket a fenntartási időszak
végéig fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
fentiekre vonatkozó konzorciumi megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Dániel polgármester

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Dániel polgármester megköszönte
a Képviselők munkáját és az ülést 18.05 órakor bezárta.

Kmf.

Balassa Dániel
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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