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Képviselő-testület 

Szigliget 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 11-én, 08.00 

órakor tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Szigliget Község Önkormányzata (Szigliget, Kossuth u. 54.) 

 

Jelen vannak: 

Balassa Dániel polgármester   

Pupos Ferenc alpolgármester 

Balassa Sándor  képviselő 

Szabó Tibor András képviselő 

 Dr. Karasszon Diána képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

Tóthné dr. Titz Éva jegyző 

Lutár Mária vezető főtanácsos 

Szamosyné Gellén Mária óvodavezető 

Király Nikolett könyvtáros, művelődésszervező 

 

Lakosság részéről: 0 fő 

 

Balassa Dániel polgármester: Köszönti képviselő-társait, jegyzőnőt, vezető főtanácsost és a 

megjelenteket majd megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Az ülést 

megnyitja. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy meghívó szerinti napirendi javaslatot 

fogadja el és 25. napirendi pontként vegyék fel Fodor Zsolt egyéni vállalkozó kérelmét ingatlan 

bérlet ügyében. 

 

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1.  A Szigliget Község Önkormányzata 2021 évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Balassa Dániel polgármester 

 

2.  Szigliget Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

elfogadása 

 Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

3. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli 

forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása  

 Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

4.   Szigliget Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve 
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 Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

5.  Közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási- és munkatervének jóváhagyása 

 Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

6. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozatainak leadásáról 

 Előterjesztő: Dr. Karasszon Diána Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

7. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Balassa Dánielpolgármester 

 

8.  Tájékoztatás a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek határai, 

beosztása kijelölésének tervezetéről 

 Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva 

 

9. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

beszámolója a 2021. évi támogatás felhasználásáról 

 Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva 

 

10. Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda beíratási időpontjának meghatározása, a 

nyitvatartási rendje, a 2022/2023-es nevelési évben indítható csoportok száma 

 Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva 

 

11. A „Szigligeti gyermekekért” Alapítvány elszámolási határidő módosításának kérelme 

 Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva, Vajda István ügyintéző 

 

12. Közösségi színtér közművelődési tevékenységéről szóló 2021. évi beszámolója 

Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva jegyző 

 

13. Pályázat a 2022. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 

 Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

14. Döntés Szigliget község közterületeinek gondozására pályázat kiírásáról 

 Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

15.  Döntés Szigliget római katolikus templom felújításához adott támogatási garanciáról 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

16. Döntés a strand újságos épület kiadására kiírt pályázatról 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

17. Pályázati referens alapbérének módosítása 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

18. Döntés az óvodai ebédlő bútorzatának cseréjéről 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

19. Szigliget Kisfaludy utca 10. szám alatti Tájház határozott idejű bérbe adása 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 
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20. Döntés az önkormányzat tulajdonában levő Rába 15 traktor értékesítéséről 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

 

21. Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-

00009 azonosító számú projekt „TAPOLCA-SZIGLIGET kerékpárút” tárgyú nyílt 

közbeszerzési eljárás eredménye 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Előkészítette: Gerencsér Tamás pályázati referens 

 

22. Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére 

Előterjesztő:  Balassa Dániel polgármester 

Előkészítette:  Tóthné dr. Titz Éva jegyző, Kamon Szonja humánpolitikai ügyintéző 

 

23. Polgármester illetményének megállapítása, alpolgármester tiszteletdíjának 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Balassa Dániel polgármester 

Előkészítette: Tóthné dr. Titz Éva jegyző, Kamon Szonja humánpolitikai ügyintéző 

 

24. Polgármester részére nyelvvizsga pótlék meghatározása 

Előterjesztő: Pupos Ferenc alpolgármester 

Előkészítette: Tóthné dr. Titz Éva jegyző, Kamon Szonja humánpolitikai ügyintéző 

 

25. Fodor Zsolt egyéni vállalkozó bérleti kérelme (szóbeli kérelem) 

 Előterjesztő: Balassa Dániel 

 

 

1. A Szigliget Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Szigliget Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. február 18-án döntött az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról. Az 

önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi lehetővé.  

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 

1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletét az állami támogatás emelésével, valamint a 2022. 

évi megelőlegezés okán szükséges módosítani. Az előirányzat módosításokat részletesen az 

előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 

 

A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
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1/2022. (II.14.)  

r e n d e l e t 

 

2021 évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

2. Szigliget Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 

elfogadása  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a 

szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-

éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

2021. évi XC. törvény alapján megterveztük Szigliget Község Önkormányzata feladataihoz 

igénybe vehető központi forrásokat, számba vettük az önkormányzat adóbevételeit, működési 

és felhalmozási bevételeit. 

 

Szabó Tibor András képviselő: Sokáig tanulmányoztam az előterjesztést és nekem ezzel 

kapcsolatban lenne egy kérdésem. Elég kevésnek tűnik ez a tartalék, ugyan megnéztem az előző 

éveket és akkor sem volt túl magas ez szám. Összehasonlítottam a környező településekével és 

sokkal nagyobb tartalékot hagynak. Lehet, hogy meg kellene fogalmaznunk, hogy jövő évre 

egy kicsit nagyobb tartalékot tegyünk bele.  

 

Balassa Dániel polgármester: A költségvetés főleg a beruházást és a felújítást tartalmaz, azért 

van benne ennyi minden, hogy ha lesz beruházás akkor az ne a tartalék terhére menjen, hanem 

betervezett része legyen a költségvetésnek. Ezek a betervezett beruházások nem kötelezőek, 

majd testületi döntés lesz arról, hogy megvalósuljon-e vagy sem.  

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

2/2022. (II.14.)  

r e n d e l e t 

 

a 2022. évi költségvetésről  

 

Balassa Dániel polgármester: Javasolja, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiről szóló határozati javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a 

képviselő-testület.  
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A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot alkotta: 

 

15/2022. (II.11.) Kt. határozat 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testület 

megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2022. 

évet követő három évre nincs.  

 

 

3. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli 

forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Tóthné dr. Titz Éva jegyző: E rendelet megalkotását jogszabály írja elő. Jelen rendelet 

szabályozza, hogy az érintettek az önkormányzat költségvetéséből milyen módon, formában 

kaphatnak pénzbeli támogatást meghatározott, tevékenységüket segítő, illetve azzal összefüggő 

célok megvalósítására, továbbá rendelkezik az elszámolás szabályairól. Az önkormányzat 

minden évben biztosít forrást az államháztartáson kívüli szervek (alapítványok, egyesületek, 

egyéb szervezetek) támogatására. 

A rendelet szabályozza az államháztartáson kívüli források átadására vonatkozó szabályokat. 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását magasabb jogszabálynak való megfelelés indokolja. Ennek a szabályai kerültek 

tulajdonképpen a rendeletbe.  

 

Balassa Dániel polgármester: kérdése ezzel kapcsolatban van valakinek? 

 

Szabó Tibor András képviselő: van benne egy elgépelés a 7.§- nál.  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az 

Önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról 

szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

3/2022. (II.14.)  

r e n d e l e t 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 

vonatkozó szabályokról 
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4. Szigliget Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés c) pontjában meghatározott ajánlatkérőnek, a költségvetési év elején, éves összesített 

közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési 

tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őrizni.  A közbeszerzési terv nyilvános.  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

16/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervét, a 

határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint – üres 

tartalommal - elfogadja. Amennyiben az év folyamán 

közbeszerzési igény merülne fel, a közbeszerzési terv 

módosításáról döntést kell hozni.  

A polgármester a 2022. évi közbeszerzési tervnek – a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő – közzétételéről gondoskodik.  

 

Felelős: Balassa Dániel polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

5.  Közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási- és munkatervének jóváhagyása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás 

megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az éves szolgáltatási 

terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és 

szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, 

valamint – ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti 

elő. Fentiek értelmében elkészítettük a 2022. évi szolgáltatási és munkatervet. Ehhez 

kapcsolódóan valakinek van kérdése vagy javaslata? Ha nincs akkor, felteszi szavazásra a 

határozati javaslatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 
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17/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervét 

jóváhagyja.  

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közművelődési közösségi színtér 2022. évi munkatervét 

jóváhagyja.  

 

Felelős:  Balassa Dániel polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

6. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozatainak leadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Dr. Karasszon Diána képviselő: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától 

számított 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül 

vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a 

vele közös háztartásban élő házas-vagy élettársának, valamint gyermekének 

vagyonnyilatkozatát is. Tájékoztatja jelenlévőket, hogy mindenki rendben leadta. 

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

 

18/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját az önkormányzati 

képviselők vagyonnyilatkozatának határidőben történő leadásáról 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 

7. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás 2021. évi tevékenységéről beszámoló  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása rögzíti, hogy a 
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Társulás Elnöke évente egy alkalommal beszámol a Társulás tevékenységéről a 

tagönkormányzatok képviselő-testületeinek. A társulás 2021. évi beszámolója az előterjesztés 

mellékletét képezi. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?  

 

Dr. Karasszon Diána képviselő: Szelektív gyűjtéssel kapcsolatban nem tudunk valami 

alternatívát? A jelenlegi zsákos megoldás nem annyira jó, mert szétszedik az állatok. 

 

Balassa Dániel polgármester: Ezzel kapcsolatban folynak a tárgyalások, de írok egy levelet 

is, hogy mit tudnának tanácsolni.  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

19/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-

Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 

döntésről a Társulás Elnökét a határozat kivonat megküldésével 

értesítse és a problémákat jelezze a Társulás részére.  

 

Határidő:  folyamatos 

Feleős: Balassa Dániel polgármester 

 

 

8. Tájékoztatás a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek határai, 

beosztása kijelölésének tervezetéről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: A Tankerületi Központnak 2021. december 1-jéig kell 

tájékoztatnia a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános 

iskolák kijelölt körzeteinek tervezetéről. A megküldött tervezet a Képviselő-testület 

javaslatának megfelelően tartalmazza, hogy a Szigligeti Általános Iskola felvételi körzetébe 

tartozik Hegymagas, Raposka, Szigliget települések mellett Badacsonytördemic, 

Balatonederics és Nemesvita település is. A 2022/2023. tanévre vonatkozó összeállított 

kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzetek tervezete Szigliget település 

vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:  

Kötelező felvételt biztosító iskola: 

037120 – Szigligeti Általános Iskola 8264 Szigliget, Kossuth u. 53. 

Felvételi körzet települései: 

Hegymagas, Raposka, Szigliget, Badacsonytördemic, Balatonederics, Nemesvita 
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Szabó Tibor András képviselő: Visszatérve a korábbi gondolatomra, el kellene gondolkozni, 

hogy az iskolát egy rendezvénytér vagy sporttér felé nyissuk meg, mint hosszú távú terv, illetve 

sok oldalról hallom, hogy nem férnek el a diákok. 

 

Balassa Dániel polgármester: Természetesen beszéljünk róla majd, most nem volt lehetőség 

pályázni ilyen célra, de terv van rá.  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

20/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 

Balatonfüredi Tankerületi Központ által meghatározott és 

közzétett, a Tapolcai Járásban Szigliget településre vonatkozó, 

kötelező felvételt biztosító általános iskola (Szigligeti Általános 

Iskola 8264 Szigliget, Kossuth u. 53.) felvételi körzethatárokkal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 

döntésről a Tankerület Központi Köznevelési és Jogi Osztályát a 

határozat kivonat 1 példányának megküldésével értesítse. 

 

Határidő:  2022. február 15. 

Felelős:  Balassa Dániel polgármester 

 

 

9. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat beszámolója 

a 2021. évi támogatás felhasználásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

17/2021. (II.15.) Kt. határozatával 50.000 Ft összegű támogatással járult hozzá a Balaton-

felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által szervezett hátrányos 

helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához. A részletes beszámoló és az ehhez kapcsolódó 

számlák az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Pupos Ferenc képviselő: Szigligeti gyermek volt benne? 

 

Balassa Dániel polgármester: Talán volt benne, de erről nincsen információnk. Azért 

támogatjuk, amennyiben szigligeti gyermek kerülne hátrányos helyzetbe, akkor ne legyen 

akadálya a táboroztatásnak. 
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Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

21/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton-

felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 

Szolgálat részére 2021. évben biztosított 50.000 Ft összegű 

támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és pénzügyi 

elszámolást elfogadja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 

az Intézményvezetőt a határozat kivonat megküldésével értesítse. 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Balassa Dániel polgármester 

 

10.  Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda beíratási időpontjának meghatározása, a 

nyitvatartási rendje, a 2022/2023-es nevelési évben indítható csoportok száma 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Ehhez kapcsolódóan van- 

e bármi kiegészítése az óvodavezetőnek? 

 

Szamosyné Gellén Mária óvodavezető: 1 db vegyes csoportra számítunk, 8 gyermek lesz 

iskolás.  

 

Balassa Dániel polgármester: Van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése?  

 

Balassa Sándor képviselő: Egy elírás van itt a létszámmal kapcsolatban, az évekkel 

kapcsolatban (2021-es létszám várható az 2022-es létszám) 

 

Balassa Dániel polgármester: Akkor ezt javítjuk, ez egy formai módosítás lesz.A 

továbbiakban kérdés nem hangzott el. A Polgármester szavazásra teszi fel a Szigligeti Napközi 

Otthonos Óvoda beíratási időpontjának meghatározását, a nyitvatartási rendjét, a 2022/2023-es 

nevelési évben indítható csoportok számát a határozati javaslat szerint.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 
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22/2022. (II.11.) Kt   

 

H a t á r o z a t 

  

1. A Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda általános felvételi időpontja, az 

Óvodavezető javaslatának a figyelembevételével   

2022. április 25-én  10.00-14.00 óra 

2022. április 26-án  14.00-16.00 óra 

Beíratás helye: Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda (8264 Szigliget, 

Kossuth utca 51.)  

2. Az indítható óvodai csoportok száma a 2022/2023 nevelési évben 1 

vegyes csoport. 

3. Heti nyitvatartási idő: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.30 óra 

4. Éves nyitvatartás a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, 

mely időszakban a nyári zárva tartás időtartama 2021. július 18. napjától 

2022. augusztus 12. napjáig terjed.  

A Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának ideje alatt 

igény esetén a gyermekek elhelyezését – az intézmények fenntartói között 

létrejött külön megállapodás alapján – a Nemesgulácsi Napsugár Óvoda 

biztosítja. 

5. A felvételi körzet Szigliget és Hegymagas községek közigazgatási 

területére terjed ki. 

6. Az óvoda vezetőjének a 2022/2023. nevelési év vonatkozásában a 

Beiskolázási Tervvel és a Továbbképzési Programmal kapcsolatban 

nyújtott tájékoztatását tudomásul veszi. 

A Polgármestert a határozatban foglaltakról – a határozat megküldésével – 

tájékoztatja az intézmény vezetőjét, továbbá gondoskodik a nyári zárva 

tartás időtartamának közzétételéről a helyben szokásos módon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balassa Dániel polgármester 

 

 

11. A „Szigligeti gyermekekért” Alapítvány elszámolási határidő módosításának kérelme 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Tavalyi évben Szigliget Község Önkormányzata Képviselő 

Testülete a 77/2021.(VII.20.) Kt. határozat alapján 100.000 Forinttal támogatta az Alapítványt, 

melynek felhasználási ideje 2022. december 31. Az SZ/743-3/2021. ügyiratszámú Támogatási 

szerződés 3. pontja alapján a támogatási összeget a fent meghatározott napig felhasználja, azt 

tételesen, hitelesített számlamásolatok alapján elszámolja, erről szöveges beszámolót készít 

legkésőbb 2022. január 31. napjáig. A Szigligeti gyermekekért Alapítvány 2022. január 20. 

napján érkezett és beiktatott kérelmében jelezte, hogy a fennálló veszélyhelyzet miatt a kapott 

támogatási összeget nem tudta felhasználni és kéri, hogy az elszámolás határidejét egy évvel, 

2022. december 31-ig hosszabbítsák meg. 

 

Pupos Ferenc képviselő: Nem tudták felhasználni ezt a 100.000 Ft-ot? A Covidra sok mindent 

lehet ráfogni.  

 

Szabó Tibor András képviselő: Megnéztem, dallamcsengőt szeretnének, ez a fő prioritás. Az 

iskolában az első alkalommal jópofa aztán meg tanárt és diákot hergel.  
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Balassa Dániel polgármester: Igazából ezt a pénzt a tavalyi évben megkapták, most arról kell 

dönteni, hogy ebben az évben még felhasználhatják. Tekintsük úgy, hogy tavaly kifizettük ezt, 

idén akkor nem támogatjuk őket.  

 

Balassa Sándor képviselő: Én továbbra is úgy gondolom, hogy keretet biztosítunk, de nem 

utaljuk át a pénzt. Nevezze meg a célt, és utána hozzárendeljük az összeget.  

 

Pupos Ferenc képviselő: Rengeteg lehetőség van amire ezt a pénzt el lehet költeni, a tárgyi 

eszközöktől kezdve.  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzata a „Szigligeti gyermekekért” 

Alapítvány kérelmét elfogadja, és a 2021. évi 100.000 Forint 

támogatási összeg elszámolási határidejét 2022. december 31. 

napjára módosítja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, 

hogy az alapítvány elnökét a döntésről értesítse.  

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Balassa Dániel polgármester 

 

12. Közösségi színtér közművelődési tevékenységéről szóló 2021. évi beszámolója 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: A Básti Lajos Közösségi Ház 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját a művelődésszervező elkészítette, amely az előterjesztés melléklete. Van-e 

valakinek kérdése, hozzászólása ehhez? 

 

Király Nikolett: Nincs hozzáfűznivalóm, mindent beleírtam, amit szerettem volna.  

 

Balassa Sándor képviselő: Van most még olyan, hogy könyvtári tagság? Illetve milyen a 

látogatottság?  

 

Király Nikolett: A hivatalos beiratkozottak száma megközelítőleg 200 fő, volt ellenőrzés is, 

ahol mindent rendeben találtak, kifejezetten megdicsérték a települést. alapvetően nem annyira 

nagy a látogatottság, akik egész évben járnak az kevesebb, mint a nyári szezonban. Jönnek 

nyomtatni, vagy egyéb ügyeket intézni.  

 

Balassa Dániel polgármester: További észrevétel, kérdés, javaslat nem hangzott el, szavazásra 

teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

24/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közművelődési közösségi színtér 2021. évi beszámolóját 

elfogadja. 

Felelős: Balassa Dániel polgármester 

Határidő: 2022. február 28. 

 

 

13. Pályázat a 2022. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérdés, észrevétel van 

valakinek ezzel kapcsolatban? 

 

Szabó Tibor András képviselő: Össze tudná valaki foglalni, hogy pontosan miről szól ez a 

pályázat?  

 

Tóthné dr. Titz Éva jegyző: Van egy központi pályázat, amit az Önkormányzatnak kell beadni, 

ezzel csökkentik a lakossági víz árát.  

 

Balassa Dániel polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

 

25/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 

nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 

 

Polgármester gondoskodik az állami támogatás igénylésének 

benyújtásáról és a pályázattal kapcsolatos teendők 

lebonyolításáról. 

 

Határidő:   2022. február 21. 

Felelős:  polgármester 

 

14. Döntés Szigliget község közterületeinek gondozására pályázat kiírásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
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Balassa Dániel polgármester: Szigliget Község Önkormányzata az utóbbi időszakban szinte 

minden évben vállalkozóval végeztette közterületei egy részének gondozását. Mivel sem az 

önkormányzati géppark, sem a személyállomány nem alkalmas a feladat teljes körű elvégzésre, 

a 2022-es évben ismét pályázat kerülne kiírásra a feladatok elvégzésére. A pályázat alapja a 

tavalyi pályázati kiírás, az abban megjelölt területekre kötne az Önkormányzat parkgondozási 

szerződést, a többi közterület gondozását az önkormányzat saját hatáskörben végeztetné el. 

 

Pupos Ferenc képviselő: Szerintem elég részletesen benne vannak a területek, majd arra 

figyeljünk, hogy amit kiadunk így, azt a saját dolgozóknak ne adjuk ki, mert volt már rá példa. 

 

Balassa Dániel polgármester: Megkéri Pupos Ferenc képviselőt, hogy idén is kísérje 

figyelemmel ezt, mint ahogy azt tavaly tette.  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

26/2022. (II.11.) Kt  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 

ír ki Szigliget község közterületeinek gondozására. 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert a pályázat kiírásához szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  február 28. 

Felelős:  polgármester  

 

15. Döntés Szigliget római katolikus templom felújításához adott támogatási garanciáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Szakács Péter atya kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz 

támogatás megállapítása céljáról, mely az előterjesztés melléklete. Javasolom, 5.000.000 Ft 

keretösszeg elkülönítését a 2022. évi költségvetésben a templomfelújítás költségeinek 

kiegészítésére. Ez az összeg egy külön kérelem alapján aktiválódna, mely a pontos költségek 

ismeretében kerülne átutalásra a Szigligeti Egyházközség számlájára. A támogatási összeget 

csak a pályázatban megfogalmazott felújítási munkálatokra lehetne felhasználni. Az 

esetlegesen felmerülő egyéb költségeket az Önkormányzat saját hatáskörben, kérelem 

ellenében a tartalék terhére tudná biztosítani. 

 

Szabó Tibor András képviselő: A hét elején hívtam Péter atyát a testületi ülésre, de sajnos nem 

tudott eljönni. Viszont megkért, hogy egy két gondolatot mondjak el. Eddig Erdélyi Balázst 

kértük meg, hogy készítse el a terveket, tehát abból indultunk ki, hogy a meglévő terveket felül 

kell vizsgálni. Azonban Erdélyi Balázs nem akar a homlokzat felújításával foglalkozni, neki 
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más tervei vannak. Most lenne egy új tervező, aki olcsóbban és a homlokzat felújításra készítene 

egy tervet viszonylag rövid időn belül.  

 

Dr. Karasszon Diána képviselő: Jó lenne, ha rövid időn belül történne valami, mert aztán 

elfogy az idő és odalesz a pénz.  

 

Balassa Dániel polgármester: Több plébános is jelezte, hogy a pályázati határidővel probléma 

lehet, vannak rá kezdeményezések, hogy ez változzon és egységesen hosszabbítsák meg.  

 

Balassa Sándor képviselő: Alapvetően ezzel az a probléma, hogy most megcsináljuk az 

előkészítő munkákat és közben meg kicsúszunk a pályázati határidőből és kidobtunk egy rakás 

pénzt.  

 

Szabó Tibor András képviselő: Amit itt említettél, ez egy nagyon jó dolog lenne, mert itt az 

egyházmegyében nagyon sok templom küzd a rövid határidőkkel, ezeket a mindenféle 

előírásokat egyszerűen nem lehet tartani. Mi abból indultunk ki, hogy van egy kész, részletes 

terv és így ez milyen egyszerű lesz.  

 

Balassa Dániel polgármester: Két kiegészítést tennék még. Péter atya levelében van két kérés, 

mégpedig, hogy 1,5 millió forint működési támogatás biztosítása az egyházközség szigligeti 

működéséhez 2022. évre. Ez természetesen Szigligeten lenne felhasználva, nem másutt. 

Igazából ennek nem tudom mi lenne a célja, igaz ezt korábban felajánlottuk a templom 

felújításra. Mihez kellhet ez? 

 

Szabó Tibor András képviselő: Például fűtésre.  

 

Balassa Dániel polgármester: Ezekre nincs fedezet?  

 

Szabó Tibor András képviselő: Van, csak ez a pályázat miatt alakult így, de mellette vannak 

olyan kiadások is, amik minden évben jelentkeznek.  

 

Balassa Dániel polgármester: Rendben, de az önkormányzat inkább a pályázatban segít. Ezért 

is írtam bele, hogy a plébános rövid időközönként (havonta) számoljon be a felújításról. Tehát 

szándékozunk segíteni, csak fontos azt látni, hogy folyamatosan tudjunk a projekt állásáról. Ez 

mindenképpen feltétele a szándéknyilatkozatnak.  

 

Szabó Tibor András képviselő: Az, hogy ezt beleírjuk az mindenki számára jó.  

 

Pupos Ferenc képviselő: A plébános úrnak van egy B terve is, arra az esetre, ha ez nem 

készülne el időre, mégpedig akkor önerőből fejeznék be.  

 

Balassa Dániel polgármester: Egyelőre ne számoljunk a B tervel, a pályázatot kell elsősorban 

felhasználni. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tehát itt mindent csak megvalósult pályázat esetén tudunk 

elszámolni. Ha valami miatt nem valósul meg a projekt, akkor buktunk 3-4-5 millió Ft-ot.  
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Balassa Dániel polgármester: Akkor kérjük a plébános úrtól havonta a beszámolót a projekt 

állásáról, illetve a pénzügyi támogatásról adunk egy szándéknyilatkozatot, jelen állás szerint a 

B tervet nem támogatjuk.  

Javasolom, hogy a 2022 évi költségvetésében az általános tartalék terhére 5.000.000 forintot 

különítsünk el a Szigligeti Római Katolikus Templom felújításának támogatására. Amennyiben 

a rendelkezésre álló források lehetővé teszik a templomfelújítás céljára további támogatást 

biztosít az önkormányzat az általános tartalék terhére. 

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

27/2022. (II.11.) Kt  Határozat 

 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2022 évi költségvetésében az általános tartalék terhére 

5.000.000 forintot különít el a Szigligeti Római Katolikus 

Templom felújításának támogatására. Az elkülönített 

összeget a pályázat teljes költségvetésének ismeretében, 

kérelem ellenében fizeti ki a Szigligeti Egyházközség 

számára. Az Önkormányzat emellett fenntartja szándékát 

- amennyiben a rendelkezésre álló források lehetővé teszik 

- a templomfelújítás további támogatására az általános 

tartalék terhére. 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert a Szigligeti Egyházközség 

értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

16. Döntés a strand újságos épület kiadására kiírt pályázatról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Szigliget strandon (887/2 hrsz) található korábbi újságos épület 

jelenleg kihasználatlan. (22 nm és van benne mosdó, egytisztasági festés indokolt, illetve egy 

két darab tetőcserép cseréje) Mivel az épület alkalmas lehet kisebb szolgáltató helyiség 

kialakítására, ezért bérbeadása mindenképp célszerű, hiszen bevételi forrás az önkormányzat 

számára. Mivel nincs kimondva, hogy milyen szolgáltatást látna Szigliget Képviselő-testülete 

az épületben, ezért a kiírt pályázatban ezt nem határoznánk meg. Remélhetőleg több, különböző 

szolgáltatás jelenik meg a pályázók közül, a testület pedig a település számára 

legoptimálisabbat ki tudja választani. Van rá 2-3 érdeklődő, javaslom, hogy írjuk ki a pályázatot 

az épület hasznosítására a mellékletben szereplő pályázati feltételekkel 
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Lutár Mária vezető főtanácsos: a pályázati kiírásban benne van, hogy a bérleti díj évi 

rendszerességgel adott évre vonatkozóan két összegben fizetendő 50-50 százalék arányban. Az 

első részlet április 30., a második részlet október 31. határidőben kerül megfizetésre. A 

számlázás megkönnyítése érdekében javasolja a határidőket a jelenlegi szerződésekben 

meghatározott határidőre módosítani.  

Balassa Dániel polgármester: Ezért került bele a szerződésbe a bánatpénz is, illetve a bérlő az 

épületben bármiféle beruházást, átalakítást csak előzetes engedéllyel, saját költségére végezhet, 

ugyanakkor köteles az épület jókarbantartásáról gondoskodni. 

 

Pupos Ferenc képviselő: Bele lehetne tenni azt is, hogy Szigliget képéhez illeszkedjen, főleg 

a strand környékéhez, annak üzleti struktúrájához. 

 

Balassa Dániel polgármester: Akkor a bérleti díj kiszámlázását módosítjuk kettőről egyre?  

 

Balassa Sándor képviselő: egy kezdő vállalkozás esetén egy összegben kifizetni a bérleti díjat 

sokkal nehezebb, mint két részletben és ez alapvetően egy pénzügyi manőver. Nekem inkább 

azzal van problémám, hogy nincs meghatározva a minimális bérleti díj összege.  

 

Dr. Karasszon Diána képviselő: Szerintem egy kezdő vállalkozásnál jobb, ha két részletben 

fizet, bár értem a pénzügyi technikai részét is.  

 

Balassa Dániel polgármester: Akkor legyen az első részlet július 1., ennyi módosítás kerül 

bele, és akkor ne legyen minimális bérleti díj benne?  

 

Pupos Ferenc képviselő: Nem tartom szükségesnek.  

 

Balassa Sándor képviselő: Az benne van a kiírásban, hogy a pályázó tesz bérleti díjra 

javaslatot?  

 

Balassa Dániel polgármester: igen a 4. pontban, nyilatkozat a bérleti díj összegéről, amelynek 

összege minden bérleti jogviszonyban töltött évben ugyanakkora. A bérleti díj az általános 

forgalmi adótól mentes. Illetve akkor módosítsuk a kiírás azon részét, hogy döntés során az 

ajánlott bérleti díj 70%-ban egyéb tényezők 30 %-ban kerülnek súlyozásra, legyen 60% és 40 

%.  

Javasolom, hogy a képviselő-testület az elhangzott módosító javaslatokkal a pályázati kiírást 

tegye közzé. 

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

28/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 
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Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati 

kiírást bocsát közre a Szigliget strand területén levő volt újságos 

épület hasznosítására a módosító javaslat figyelembe vételével. 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert a pályázat közzétételére. 

 

Határidő:  február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

17.Pályázati referens alapbérének módosítása  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: A pályázati referens alapbérét 460.000 Ft összegben határozták 

meg. A foglalkoztatás költségeit Badacsonytördemic és Szigliget községek önkormányzatai 50 

– 50 %-ban viselik. Figyelembe véve, hogy az átlagbérek 2021 évben átlagosan 8,5 %-kal 

emelkedtek javasolom, hogy a pályázati referens alapbérét 2022. január 1. napjától 500.000 Ft 

összegben állapítsa meg a képviselő-testület azzal, hogy a foglalkoztatási költségeket továbbra 

is Badacsonytördemic és Szigliget községek önkormányzatai 50 – 50 %-ban viselik. 

 

Szabó Tibor András képviselő: Én ezzel nem értek egyet, mégpedig azért, mert ha 

belegondolok abba, hogy a közigazgatásba milyen pénzekért dolgoznak, szerintem ez olyan 

bérfeszültséget okoz, akár a hivatalon belül is, mivel van aki itt hat települést ellát. Egy pályázat 

írónak egész évben van annyi munkája, mindig itt van, hogy ilyen komoly bért kapjon? Illetve 

februárban volt egy döntés, hogy amennyiben pályázatot nyerünk ő kap plusz pénzt ezért. Én 

ezt kicsit soknak tartom.  

 

Pupos Ferenc képviselő: Én is a fentiekkel értek egyet, sőt az előző pályázatíró bérét is 

sokaltam. Illetve a havi bérek mellett neki sikerdíjai is vannak. Én első lépésben nem emelnék 

neki.  

 

Dr. Karasszon Diána képviselő: Azt is figyelemebe kell venni, hogy fog e nekünk olyan 

lelkesen pályázatot írni, ha nem emeljük meg a fizetését. Mert azért itt komoly dolgokról van 

szó az Önkormányzat életében, ezek a pályázatok fontos dolgok, ezért ezt végig kell gondolni.  

 

Szabó Tibor András képviselő: Nézzük át milyen pályázatokat adtunk be, azok milyen 

kaliberűek voltak, hiszen egy magánember is tud beadni egy pályázatot.  

 

Balassa Dániel polgármester: Rendben, de azért itt vannak árajánlat kérések.  

 

Szabó Tibor András képviselő: Igen tudom, hogy vannak olyan pályázatok, amik 

összetettebbek, szakembert igénylenek. Én ettől függetlenül a hivatali dolgozókhoz képest 

érzem magasnak ezt az összeget és mondhatjuk azt, hogy ugyanolyan felelőssége van itt 

mindenkinek a hivatalban. Én ezt nem tartom jogosnak.  

 

Pupos Ferenc képviselő: Szerintem előbb teljesítsen, aztán majd meglátjuk. 

 

Balassa Sándor képviselő: Alapvetően a pályázatíró tudta, hogy mennyi pénzzel lesz felvéve. 

Azt nem tudom, hogy a badacsonytördemici polgármester mit ígért neki, de én is azt gondolom, 

hogy először produkáljon aztán meglátjuk. Nekem vannak rossz tapasztalataim ezzel 
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kapcsolatban, illetve azt tudomásul kell venni, hogy lesz most egy hosszabb időszak amikor 

nem lesz annyi pályázat és nem tudsz neki feladatot adni.  

 

Balassa Dániel polgármester: Magam részéről nagyon örülök, hogy itt van, van egy szaktudás 

mögötte, amit bele tud tenni ezekbe a pályázatokba. Nekem nagy segítség, mert tapasztaltam 

mi volt itt amikor a régi pályázatíró itt hagyott bennünket, abban a pár napban sokat segített 

anélkül, hogy nem volt felvéve.  

 

Az elhangzott hozzászólások alapján úgy látja, hogy a képviselők nem támogatják a pályázati 

referens bérének emelését. Javasolja. hogy a pályázati referens munkabérét ne emeljék.  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

29/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t 

 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati 

referens alapbérének emeléséhez nem járul hozzá.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 

Badacsonytördemic község polgármesterét, mint a munkáltatói 

jogot gyakorlót tájékoztassa.  

    

Határidő: azonnal 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

 

18. Döntés az óvodai ebédlő bútorzatának cseréjéről 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Szigliget Község Önkormányzata fenttartóként üzemelteti a 

közétkeztetési rendszert a településen. Az óvodai ebédlőben zajlik az iskolások étkeztetése, 

azonban ennek feltételeit szeretnénk javítani. Ennek egyik sarkalatos pontja lenne az étkező 

bútorzatának cseréje. A bútorállomány 30-40 éves darabokból áll, a gyermekek ruháját a székek 

olykor kiszakítják, a bútorok tisztántartása is nehézkes. Ezért mindenképp indokolt ezek 

cseréje. A hely adottságai alapján négy sor asztal helyezhető el 4 méter hosszban, összesen 50 

székkel. Erről korábban már egyeztettünk. 3 db árajánlat érkezett, a Net 21 Kft. az 50 db székre 

nettó 418.500 Ft, a csőlábas íróasztalra nettó 31.200 Ft/db, a 8x2 méter asztal nettó 249.600 Ft, 

a szállításra nettó 26.457 Ft árajánlatot adott. Csepregi László a fehér asztal króm lábbal és 6 

db fenyő székkel nettó 91.840 Ft – összesen nettó 765.350 Ft ajánlatot adott és az Alex 

Fémbútor Kft. az asztalokra összesen 1.092.608 Ft, a székekre összesen 946.000 Ft + szállítás 

bruttó 50.800 Ft. Én úgy gondolom, hogy a Net 21 Kft. árajánlatát kellene elfogadni.  
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Szabó Tibor András képviselő: Egy kiegészítést tennék, mindenképpen rendbe kell tenni a 

konyhát, mert ha bármi féle rendezvény lenne, gondolok itt egy nyugdíjas találkozóra nincsen 

hely, ahol ezt megtehetnénk, de én még mindig elgondolkodnék azon, hogy azt a konyhát 

rendbe kellene tenni, hogy ott főzni is lehessen. Ezt kérem vegyük figyelembe, ahogy írtam az 

email-be is, már kinőtte magát az iskola, meg kell ezt oldani valahogy.  

 

Balassa Dániel polgármester: Ezzel kapcsolatban már tettünk lépéseket, volt itt szakértő is 

felmérni, megy minden a maga útján, de most az ebédlő bútorok a legfontosabbak.  

 

Pupos Ferenc képviselő: Ezek mindenképpen szükségesek, korszerűtlenek már a régiek, és 

előzetesen ezeket a székeket már néztük.  

 

Balassa Dániel polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint a Net 

21 Kft. árajánlatát fogadják el a megadott összegben. 

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el, a polgármester szavazásra teszi fel az határozati 

javalatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

30/2022. (II.11.) Kt  Határozat 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigligeti 

Napközi Otthonos Óvoda ebédlőjébe új étkező bútorokat vásárol.   

A bekért árajánlatok közül a Net 21 Kft ajánlatát fogadja el, 50 

darab Iso fekete műanyag étkezőszék beszerzésére, nettó 418.500 

forint +Áfa értékben, valamint 8 darab IS-200/80 csőlábas 

íróasztal beszerzésére nettó 249.600 forint + Áfa értékben. A 

szállítási költséget nettó 26.457 forint + Áfa összegben fogadja 

el. 

 

A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a beszerzéssel 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

 

19. Szigliget Kisfaludy utca 10. szám alatti Tájház határozott idejű bérbe adása 

 (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)  

 

Balassa Dániel polgármester: Royal Nexus Építő Kft. (2500 Esztergom, Siszler út 18/3.) 

kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Szigliget 

Kisfaludy utca 10. szám alatti Tájházat 2022. február 15-től 2022. május 31-ig tartó időszakra 

irodaként kibérelnék. Bérleti díjként havi nettó 30.000 Ft összeget ajánlottak fel. 
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A Tájház jelenleg nem üzemel, a helytörténeti kiállító helyiségét tudnánk iroda céljára 

biztosítani a szezonon kívüli időszakra. Javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Tájház 

helytörténeti kiállító helyiségét 2022. február 15-tól 2022. május 31-ig tartó határozott időre a 

Royal Nexus Építő Kft. részére iroda céljára adja bérbe. A Bérleti díjat nettó 30.000 Ft/hó 

összegben határozza meg. 

 

Pupos Ferenc képviselő: Használták ezt ők már?  

 

Balassa Dániel polgármester: Megengedtem nekik, hogy pakoljanak oda be, de nagyon nem 

használták. 

 

Dr. Karasszon Diána képviselő: Az elmúlt napokban pakoltak, elég nagy csomagokat és elég 

sok mindent. Illetve legyen mindenképpen szerződés. A bérleti díjat keveslem, bár nem láttam 

a helyiséget.  

 

Szabó Tibor András képviselő: Pont ezt akartam mondani, illetve, hogy ez a cég egy 1 

milliárdos árbevételű cég, ráadásul nem is helyi vállalkozó.  

 

Pupos Ferenc képviselő: A mostani berendezést ki fogja kipakolni onnan?  

 

Balassa Dániel polgármester: El lett ott minden rendezve már.  

 

Pupos Ferenc képviselő: Nem tartom túl szerencsésnek ezt, és a 30.000 Ft-ot is keveslem.  

 

Balassa Sándor képviselő: Nekem is vannak aggályaim, nyilván májusig olyan mértékű csere 

nem lesz ami égető költözést vonna maga után, én is keveslem a bérleti díjat, így legyen 50.000 

Ft + rezsi május végéig.  

 

Dr. Karasszon Diána képviselő: Meg kell nézni miket vittek be, illetve nézzen rájuk a 

polgármester.  

 

Balassa Dániel polgármester: Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 

azzal a módosítással, hogy a bérleti díjat nettó 50.000 Ft/hó összegben határozza meg a 

képviselő-testület. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 

 

31/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szigliget 

Község Önkormányzata tulajdonát képező Szigliget, Kisfaludy u. 

10. szám alatti Tájház helytörténeti kiállító helyiségét a Royal 

Nexus Építő Kft. (2500 Esztergom, Siszler út 18/3.) részére 2022. 

február 15-tól 2022. május 31-ig tartó határozott időre iroda 

céljára bérbe adja. A bérleti díjat nettó 50.000 Ft/hó összegben 

határozza meg.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a bérleti 

szerződés aláírására. 
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Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: polgármester 

 

20. Döntés az önkormányzat tulajdonában levő Rába 15 traktor értékesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Szigliget Község Önkormányzata jelenleg három működőképes 

traktorral rendelkezik, melyek közül a legrégebbi a Rába 15 típusú 1988-es gyártmányú, 2007-

ben vásárolt munkagép. Mivel felesleges három ilyen munkagép fenntartása, javaslom annak 

az értékesítését. Szécsényi István kérelemmel fordult a hivatalhoz és vételi ajánlatot tett 600 

000 forint összegben.   

 

Pupos Ferenc képviselő: Én nem javaslom az eladást, mivel elég jó műszaki állapotban van és 

kevés érte a 600.000 Ft is, függetlenül attól, hogy nincs műszakija.  

 

Balassa Dániel polgármester: Igen, csak mire használjuk? Van három traktorunk.  

 

Pupos Ferenc képviselő: Igen, de mindegyik más célra van, ha az egyik lerobban ott van a 

másik kettő. Továbbra sem javaslom az eladást. Nagy helyet nem foglal, akár ponyvával is 

letakarható. A piros régebbi és bármikor lerobbanhat. Ezeket kb. 1.000.000 Ft körül értékesítik. 

Ez egy nagyon keresett traktor most, és tartaléknak mindenképpen szükséges. Egyébként a 

dolgozókkal is beszéltem és ők sem támogatják az eladást, szeretik.  

 

Balassa Sándor képviselő: Szerintem sok az eszköz, és ez vonatkozik az autókra is, és úgy 

gondolom felesleges ennyi eszközt tartani. Azóta én is utána néztem és a 600.000 Ft valóban 

alacsony ár érte.  

 

Szabó Tibor András képviselő: Nem tudom, hogy milyen állapotban vannak ezek az 

eszközök, de amennyiben eladásra kerülnek ezek, akkor a befolyt összeget a meglévő eszközök 

felújítására, fejlesztésére kellene fordítani.  

 

Balassa Dániel polgármester: Javasolom, hogy pályázat útján értékesítése az önkormányzat a 

Rába 15 típusú YJH-719 forgalmi rendszámú traktort.  

 

Szavazásra teszi fel az „A” határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal,  2 nem szavazattal és 2 tartózkodással az 

„A” határozati javaslatot nem fogadta el, az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2022. (II.11.) Kt  H a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában levő Rába 15 típusú YJH-719 

forgalmi rendszámú traktor pályázati úton való értékesítésére 

vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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Balassa Dániel polgármester: Javasolom, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a Rába 15 

típusú YJH-719 forgalmi rendszámú traktort Szécsényi István részére értékesítse a Képviselő-

testület a „B” határozati javaslat szerint. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 nem szavazattal a „B” határozati javaslatot nem fogadta el, 

az alábbi határozatot hozta:  

 

33/2022. (II.11.) Kt  H a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját 

tulajdonát képező Rába 15 típusú YJH-719 forgalmi rendszámú 

traktort nem értékesíti Szécsényi István részére.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 

a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Határidő:  február 28. 

Felelős:  polgármester 

 

 

21. Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-

00009 azonosító számú projekt „TAPOLCA-SZIGLIGET kerékpárút” tárgyú nyílt 

közbeszerzési eljárás eredménye  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: a „TAPOLCA-SZIGLIGET kerékpárút” tárgyú (feltételes) nyílt 

közbeszerzési eljárás keretében beérkeztek az ajánlatok, mely ajánlatokról a 2022. január 13-

án megtartott bírálóbizottsági ülésen a döntés előkészítő javaslat megszületett. 

A beérkezett ajánlatok: 

1. Ajánlattevő neve: "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (vezető ajánlattevő) 

Székhelye: 8300 Tapolca Gyulakeszi Út 8. 

A teljes vállalkozói díj (nettó Ft): 710 021 389 

2. Ajánlattevő neve: TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Korlátolt Felelősségű Társaság 

(vezető ajánlattevő) 

Székhelye: 8360 Keszthely Pajta alja Út 2. 

A teljes vállalkozói díj (nettó Ft): 759 208 350 

 

Tóthné dr. Titz Éva jegyző: mivel közbeszerzés így név szerinti szavazással kell majd 

elfogadni az ajánlatot.  

 

Balassa Dániel polgármester: Név szerint szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot, azzal, hogy az eljárást eredményesnek nyilvánítja, az "SZ-L" BAU 

Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,  

és az "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot az eljárás 

nyertesének nyilvánítja. 

 

Szabó Tibor képviselő:  Igen 

Pupos Ferenc alpolgármester:  Igen 

dr. Karasszon Diána képviselő: Igen 

Balassa Sándor képviselő:  Igen 
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Balassa Dániel polgármester:  Igen 

 

A Képviselő-testület a javaslatot név szerinti szavazással 5 igen szavazattal elfogadta és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

34/2022. (II.11.) Kt.  H a t á r o z a t  

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 114/A. §-ára 

tekintettel nemzeti eljárásrend szerinti „TAPOLCA-SZIGLIGET 

kerékpárút” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban: 

 

A bírálóbizottság 2022. január 13. napján megtartott ülésén 

egyhangúlag hozott javaslataival egyetért és azokat 

maradéktalanul jóváhagyja. 

 

1.) az eljárást eredményesnek nyilvánítja 

 

2.) az "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság ajánlatát érvényesnek nyilvánítja 

 

3.) az "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaságot az eljárás nyertesének nyilvánítja 

 

4.) felkéri a Polgármestert, hogy az összegezés feltöltéséről 

intézkedjen és felhatalmazza a kiküldésre, valamint a vállalkozási 

szerződés aláírására 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Balassa Dániel polgármester 

 

22. Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

VII/A. fejezet 225/C. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap 

alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.  

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 

megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. 

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi a határozatot hozta: 
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35/2022. (II.11.) Kt  Határozat 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balassa 

Dániel főállású polgármester 2022. évi 39 munkanap 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:  

 

2022. február 17-18-ig 2 munkanap 

2022. február 21-23-ig 3 munkanap 

2022. március 16-17-ig 2 munkanap 

2022. március 29-31-ig 3 munkanap 

2022. április 19-20-ig  2 munkanap 

2022. május 11-13-ig  3 munkanap 

2022. június 7-9-ig  3 munkanap 

2022. július 25-27-ig  3 munkanap 

2022. augusztus 16-19-ig 4 munkanap 

2022. szeptember 26-30-ig 5 munkanap 

2022. október 11-15-ig  5 munkanap 

2022. december 27-30-ig 4 munkanap 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Balassa Dániel polgármester 

 

23. Polgármester illetményének megállapítása, alpolgármester tiszteletdíjának 

felülvizsgálata  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Balassa Dániel polgármester: Az előterjesztést megkaptátok, abban benne vannak a konkrét 

számok, melyeket jogszabály ír elő.  

 

Szabó Tibor András képviselő: Igazából én „sajnállak” benneteket emiatt a jogszabály 

módosítás miatt, mivel ez egy nagyon nagy emelés, mivel erről beszélnek az emberek. Azért 

egy pedagógus bére nagyon alacsony marad ehhez képest.  

 

Balassa Sándor képviselő: Én úgy gondolom eddig méltatlanul alacsony volt a polgármesterek 

bére, főleg ilyen kis településeken.  

 

Dr. Karasszon Diána képviselő: Én is ugyanígy gondolom. 

 

A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

36/2022. (II.11.) Kt  H a t á r o z a t 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balassa 

Dániel, polgármester illetményét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
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továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1. 

napjától havi bruttó 650.000 Ft-ban állapítja meg.  

 

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 

bruttó 97.500 Ft – illetménye 15 %-ának megfelelő - összegű 

költségtérítésre jogosult.  

 

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester 

járandóságai havi rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Pupos Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Balassa Dániel polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról is kellene 

döntenünk. Az Mötv. 80. § (2)-(3) bekezdése szabályozza a társadalmi megbízatású 

alpolgármester járandóságait. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2020. évben havi bruttó 139.600 Ft-ban 

költségtérítését, havi bruttó 20.940 Ft-ban állapította meg.  

 

Pupos Ferenc képviselő bejelentette érintettségét.  

 

Balassa Dániel polgármester: Javasolja az alpolgármester döntéshozatalból történő kizárását. 

 

A Képviselő-testület a kizárást 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

37/2022. (II.11.) Kt  Határozat 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére hivatkozással Pupos 

Ferenc alpolgármestert az alpolgármester tiszteletdíjának 

felülvizsgálata előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalból 

kizárja. 

 

Balassa Sándor képviselő: Én azt vártam volna, hogy az alpolgármester úr nem kér ebből az 

emelésből. Tudomásul kell venni, hogy társadalmi megbízatásból csináljuk, van-e olyan 

konkrét vagy lesz-e olyan konkrét feladat ami csak az alpolgármester úr feladata lenne?  

 

Balassa Dániel polgármester: Annyit tenne hozzá, hogy akkor a fizikai dolgozói állomány 

felügyeletére megkérném az alpolgármester urat, hogy ezt a feladatot végezze el, valamint a 

közterült gondozás elvégzését kövesse nyomon.  

 

Pupos Ferenc képviselő: Az emelést csak úgy fogadom el, ha egy konkrét feladatot kapok 

mellé, de ezt én már többször mondtam, hogy szívesen vállalnám a fent említett dolgot.  

 

Balassa Sándor képviselő: Alapvetően sarkalatos pont a fizikai dolgozók kezelése a 

településen, ennél kisebb településeken erre önálló feladatellátásra falugondnokokat neveznek 

ki. Azért volt olyan elképzelés, hogy közterület felügyelőt alkalmazunk, sokkal jobban 

felügyeljük a gondozatlan ingatlanokra, az út fölé benyúló ágakra, a parkolási problémákra. Én 
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sokkal komplexebben gondoltam ennek a kezelését, ezt önálló embernek gondoltam. Ehhez 

kapcsolódóan tartsunk egy munkaértekezletet, ahol ott vannak a dolgozók és tájékoztassuk őket 

az elvárásunkról és követelményeinkről.  

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 1 kizárással elfogadta és az alábbi a 

határozatot hozta: 

 

38/2022. (II.11.) Kt  H a t á r o z a t 

 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pupos 

Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) 

bekezdése alapján 2022. január 1. napjától havi bruttó 292.500 

Ft-ban állapítja meg.  

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 

43.875 Ft - tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő - összegű 

költségtérítésre jogosult.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen 

az alpolgármester járandóságai havi rendszerességgel történő 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Balassa Dániel, polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

24. Polgármester részére nyelvvizsga pótlék meghatározása  

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)  

 

Tóthné dr. Titz Éva jegyző: Az idegen nyelvi pótlék összegének meghatározásánál az 

illetményalap vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 

évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése szerint a 2011. évi CXCIX. törvény 132.§-a szerinti 38.650 

Ft illetményalapot kell figyelembe venni 2022. évben, ez is jogszabályi alapú.  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

39/2022. (II.11.) Kt  Határozat 
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Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balassa 

Dániel polgármester részére komplex középfokú (B2) 

nyelvvizsga pótlékot állapít meg. 

 

A 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti 38.650 Ft 

illetményalap komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az 

illetményalap 60 %-a, mely összegszerűen 23.190 Ft/hó. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az illetménypótlék 

számfejtéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

25. Fodor Zsolt kérelem (szóbeli előterjesztés) 

 

Balassa Dániel polgármester: Fodor Zsolt egyéni vállalkozó nádazó, szigligeti lakos azzal a 

kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Szigliget 0130/3, 0130/4, 0130/5 hrsz-

ingatlanokat legalább 10 éves időtartamra bérbe venné. Kérelmében előadta, hogy a területet 

körbe kerítené, lekavicsozná, ahol a bálába kötözött nádat tárolná, illetve kipucolná az ott 

található nádat. Továbbá kérte, hogy amennyiben nem adja bérbe a fenti területeket, akkor 

jelöljön meg számára olyan ingatlant, ami a fent említett célokra megfelelne. Jelenleg most ezt 

vizsgáljuk, és arról kellene dönteni, hogy szándékunkba áll e területet biztosítani számára.  

 

Tóthné dr. Titz Éva jegyző: Mivel ez termőföld, így haszonbérleti szerződéssel adható bérbe, 

a meghatározott jogszabályi feltételekkel.  

 

Balassa Dániel polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, miszerint 

szándékában áll Fodor Zsolt egyéni vállalkozó részére a vállalkozása gyakorlásához szükséges 

ingatlant bérleti jogviszony formájában biztosítani. Tekintettel arra, hogy kért területen nem 

valósítható meg a tervezett cél, ezért kérem, hogy bízzon meg a terület kiválasztásával és 

hatalmazzon fel a bérleti díj megállapításával és a bérleti/ haszonbérleti szerződés aláírására.  

 

Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2022. (II.11.) Kt.  Határozat 

 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fodor Zsolt 

szigligeti lakos kérelmét úgy támogatja, hogy vizsgálják meg annak 

lehetőségét, hogy mely területet tudják részére bérbe adni. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérbeadandó 

terület kiválasztására, bérlővel történő egyeztetésre és a bérleti 

szerződés aláírásásra.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Balassa Dániel polgármester megköszönte 

a képviselők munkáját és az ülést 09:45 órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

  

 

Balassa Dániel      Tóthné dr. Titz Éva 

  polgármester                  jegyző 

 


