Képviselő-testület
Szigliget

Jegyzőkönyv

Készült a Képviselő-testület 2010. augusztus 31-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Laposa József Környezetterv Kft. tervezője
Lutár Mária körjegyző
Lakosság részéről: 4 fő
Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitotta.

Balassa Balázs polgármester: Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.
Javasolja, hogy a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendeletet a képviselő-testület a
mai ülésen ne tárgyalja, ez nem része a HÉSZ-nek, tehát ettől a Helyi Építési Szabályzatot el
lehet fogadni, ez egy külön rendelet. Ezzel a rendelettel kapcsolatban felmerültek kérdések,
ezért az elfogadását a következő testületi ülésre halasszák.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Szigliget község Településszerkezeti tervének valamint Szigliget Község Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet elfogadása
2. Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának módosítása
3. Vegyes ügyek
1./ Szigliget község Településszerkezeti tervének valamint Szigliget Község Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet elfogadása
Balassa Balázs polgármester: Már két éve foglalkozunk a rendezési terv módosításával. Az
előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a módosításokra vonatkozó célokat, ehhez
csatlakoztak a lakossági igények. Minden olyan lakossági, illetve befektetői igényt, amit úgy
gondoltunk, hogy a település érdekeit szolgálják, és nem sértik a település sem a jelenlegi,
sem a jövőbeni jövőképét, azt próbáltuk beépíteni. A szakhatóságokkal folyamatosan
egyeztettünk, véleményezték a módosításokat. Nem mindent támogattak 100 %-ban, de
azokkal az elképzelésekkel kapcsolatban, melyeket rendkívül fontosnak tartottunk, azért úgy
gondolom, sikerült olyan kompromisszumos megoldásokat kötni, amely a településnek is jó,
és mindazoknak, akik ezt kérelmezték. A Helyi Építési Szabályzatot nem küldtem ki, fenn
van az Interneten, ezt jeleztem képviselő társaimnak, ahol megtekinthető. Remélem, hogy ezt
folyamatába mindenki figyelemmel kísérte, mivel testületi üléseken és más fórumokon erre
lehetősége volt a képviselő-testületnek, és a legfrissebb anyagot is áttekintette. Úgy
gondolom, kezeljük együtt a Településszerkezeti tervet és a HÉSZ-t. Bármilyen kérdésetek
van, tegyétek fel. A kérdések megfogalmazásáig átadom Laposa József tervező úrnak a szót.
Laposa József tervező: Elég régóta készítjük az anyagot, a térképi anyagok januártól készen
vannak, nem változtak. A Településszerkezeti tervet határozattal kell jóváhagyni, a Helyi
Építési Szabályzatot, a Szabályozási Tervet rendelettel kell elfogadni. A szerkezeti terv
annyiban változott, amennyi a szabályzatban módosult, értelemszerűen.
Balassa Balázs polgármester: Az Állami Főépítész véleményezte az anyagot, ahogy a többi
szakhatóság is, akik méltattak bennünket arra, hogy válaszoljanak. A lényegesebb
szakhatóságok válaszoltak, mindannyian elfogadásra javasolták a záró véleményükben. Újra
átnéztük az utolsó pontig nincs-e formai hiba, vagy bármi. Mindent a szerint készítettünk,
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ahogy a jogszabály előírja. Amint a képviselő-testület ezt elfogadja, utána ilyen szempontból
nem támadható.
Laposa József tervező: Márciustól lépett életbe a jogalkotásról szóló rendelet, amely
természetesen vonatkozik a helyi önkormányzati rendeletalkotásokra is, ezért a HÉSZ
szövegesen úgy változott, hogy át kellett szerkeszteni. A jogalkotásról szóló rendelet
meghatározta, hány alpont lehet, hány bekezdés stb. Az átszerkesztett anyagot egy előzetes
kontrollra elküldtük a Közigazgatási Hivatalhoz, akik véleményezték, és az alapján újra
átjavítottuk. Az idő azért telt el, mert igyekeztünk a hatósági jogszabályoknak, a lakossági
igényeinek megfelelően elkészíteni. Ez az első tervek között van Magyarországon, ami az új
jogszabály szerint készült el.
Balassa Balázs polgármester: Megkérdezem, hogy a rendezési terv módosításával
kapcsolatban felmerült-e kérdés képviselő társaimban, vagy bármi, amit nem ért az anyagban?
Amennyiben nincs kérdés, és a képviselő-testület elfogadásra javasolja, felteszem szavazásra
a napirendet. Javasolom, hogy a Településszerkezeti terv módosításáról szóló dokumentációt
a képviselő-testület fogadja el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
108/2010.(VIII. 31.) Kt. sz.
Határozatot
A Képviselő-testület Szigliget község közigazgatási területére a
Környezetterv Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Budapest,
József A. u. 53. által készített Településszerkezeti terv
módosításáról szóló – a jegyzőkönyvhöz csatolt –
dokumentációt elfogadja.
Felkéri a polgármester, a Településszerkezeti terv módosításából
eredő feladatok ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a képviselő-testület Szigliget község
közigazgatási területére a Környezetterv Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft Budapest,
Józef A. u. 53. által készített Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervéről szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta
5/2010.(IX. 01.)
rendeletet
Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervéről
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Balassa Balázs polgármester: Köszönöm. Szigliget községnek ettől fogva új Helyi Építési
Szabályzata van, ami 60 nap múlva lép életbe.
Laposa József tervező: Arra szól a 60 nap, hogy a jogalkalmazók azt megnézzék, a törvényi
alapon érkezett észrevételek bekerültek-e. Az elfogadott anyagot 10 napon belül el kell
küldeni a hatóságoknak. Akkor van lehetőségük ezt átnézni, ha törvénytelenséget észlelnek,
legyen lehetőségük jelezni. Valóban nem véleményezésről van szó, csak a törvénytelenség
jelzéséről.
Kosztolányi Dénes kér szót.
Balassa Balázs polgármester: Megadja a szót.
Kosztolányi Dénes: Szeretnék gratulálni a képviselő-testületnek, hogy egy ciklus alatt
sikerült megalkotniuk a község rendezési tervét.
Balassa Balázs polgármester: Köszönjük szépen.
2./ Észak-balatoni Térség Regionális Települési
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

Szilárdhulladék

Kezelési

Balassa Balázs polgármester: A társulás alapító okiratának módosítására vonatkozó
megkeresést képviselő társaim kézhez kapták. Amióta megalakult a társulás, azóta hozzuk a
határozatokat, futunk az események után, és azt kell tapasztalnunk, hogy egyre drágább, egyre
költségesebb, és hosszú távon egyre nagyobb fejfájásokat fog okozni. A képviselő-testületek
mindig megszavazzák, azokat a módosításokat, javaslatokat, amit elénk rak a konzorcium
vezetése, amibe csak kimondottan városi polgármesterek vannak. Minden alkalommal a
döntéseknél az a fő szempont, hogy hátha olcsóbb lesz a szemét elhelyezés. Itt is ez a
kulcsszó, ha pályázunk a megvásárolandó gépek kapcsán még olcsóbb lesz. A megkeresés
alapján, ha a pályázatot beadjuk plusz költséget az önkormányzatoknak nem jelent, pénzhez
juthat a társulás. Ha meghozzuk a határozatot, rosszabb nem lesz a helyzet. Ami engem zavar,
gépeket, szállítóeszközöket vásárolunk, és nemhogy ezeket kiadnánk bérbe a szolgáltató
cégeknek, majdnem hogy mi fizetünk azért, hogy ők használják a mi gépeinket, és a mi
gépeinkkel elszállítják a szemetet. Lehet háborogni, bármelyik önkormányzat mondhatja,
hogy nem vesz ebben részt, az alapító okirattól elkezdve, a közbeszerzési eljárásig az
önkormányzatok megszavazták, a polgármesterek aláírták, lehet futni az események után. A
törvények meg előírják, hogy a hulladékkezelésnek meg kell felelni, ezért zárták be a
balatonrendesi, a balatonfüredi szeméttelepet, az összes telepet a megyében, ami esetleg
konkurencia lehetne ennek a rendszernek.
Szőke István képviselő: És mikor adják el, mert az összes szeméttelep külföldi kézben van.
Balassa Balázs polgármester: Az is előfordulhat. Nekem az a legnagyobb gondom, hogy a
nagy városok saját cégei szállítják a szemetet a térségekben. Nekik érdeke, hogy ez
működjön, és ezek a cégek minél nagyobb támogatást kapjanak meg, mert a cégektől befolyik
a sok iparűzési adó, nem kell a saját cégébe pénzt nyomni, mert ebből a rendszerből megkapja
a felszerelést.
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Szőke István képviselő: Az anyagban szerepel a 400 hulladéksziget építése, a miénk is ehhez
tartozik?
Balassa Balázs polgármester: Igen, ez a borzalom is. A műszaki ellenőrrel megnézettük,
most az van, hogy visszabontják.
Szőke István képviselő. Az utolsó mondatba az szerepel, hogy se a tagokra, se a lakosságra
ez nem fog plusz költséget jelenteni. Ha ez, igaz, pályázzanak.
Balassa Balázs polgármester: Volmuth Péternek igaza van, minden alkalommal elmondta,
miért nem lehetett ez a szeméttelepet vasút mellé telepíteni, miért nem lehet a szemetet
vasúton szállítani, miért teherautóval szállítjuk a szemetet, amikor a MÁV kihasználatlan, és
sokkal olcsóbb, miért kell nekünk az amúgy is túlzsúfolt úton teherautóval szállítani a megye
5 égtájáról, amikor a megye összes városában ott a vasút.
Balassa Sándor képviselő: Átrakónak, válogatónak akkor is kellene működni.
Balassa Balázs polgármester: Mivel jobb ötletem nincs, javaslom, hogy az Észak-balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás alapító
Okiratát az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint fogadja el a képviselő-testület.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
109/2010.(VIII. 31.) Kt. sz.
Határozatot
Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás alapító Okiratának és
Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 28/2010.(VII.
15.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait
elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó
határozatot tartalmazó jegyzőkönyv kivonatot a Társulásnak
megküldje.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot
és Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Vegyes ügyek
Rózsahegyi úti ingatlantulajdonosok ingatlan felajánlása útszélesítés céljára
Balassa Balázs polgármester: Rózsahegyi úti ingatlan megosztással kapcsolatban kaptunk
egy megkeresést. Többen is szeretnék az ingatlanjaikat úgy megosztani, hogy építési telekké
váljon. A 677, 678/1, 678/2, 679 és 680 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok telekosztása kapcsán
a tulajdonosok között szóbeli megegyezés született arról, hogy a település rendezési tervének
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megfelelően az önkormányzat tulajdonában lévő 675 hrsz-u ingatlanhoz csatolandó 1237 m2
területet a fenti területek tulajdonosai közcélra ingyenesen átadnak. Az átvételhez szükséges
az önkormányzat képviselő-testületének döntése, hogy a területet átveszik.
A rendezési tervünk hozza az útszélesítést a Rózsahegyi úton, attól válik rendezetté egy telek,
ha útcéljára a tulajdonosok lemondanak a szükséges területről, ahogy eddig is lemondtak az
érintettek. Ahhoz, hogy a telekalakítást el tudják végezni, az érintettek lemondanak az
útszélesítéshez szükséges területről.
Szőke István képviselő. Hány telek alakítható ott ki?
Balassa Balázs polgármester: Saroktelek 2 vagy 3 telek alakítható ki a rendezési terv szerint.
(A helyrajzi számokat térképen leegyeztetik.) Járuljanak hozzá a terület felajánláshoz a 678/2
hrsz-u terület kivételével, mert az önkormányzati terület.
Javasolja, hogy a 677. 678/1, 679 és 680 hrsz-ú ingatlanokból felajánlott 1237 m2 nagyságú
területet a képviselő-testület térítésmentesen vegyen át. Az átadással kapcsolatban felmerülő
költségeket a tulajdonosok viselik. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
110/2010.(VIII. 31.) Kt. sz.
Határozat
A
képviselő-testület
a
Rózsahegyi
úton
lévő
ingatlantulajdonosok által felajánlott 677, 678/1, 679 és 680
hrsz-u ingatlanokból 1237 m2 nagyságú területet térítésmentesen
átvesz.
A terület átadással kapcsolatban felmerülő ügyvédi és egyéb
költséget a terület felajánlói viselik. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a területátadásra vonatkozó szerződést az
önkormányzat képviseletében írja alá.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Benda Ügyvédi Irodát a határozat-kivonat megküldésével
tájékoztassa.
Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Pályázati kiírás a 71-es főút mellett, a 04 hrsz-u ingatlanon kialakítandó kerékpáros
turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kiépítésére és üzemeltetésére
Balassa Balázs polgármester: Korábbi testületi ülésen a képviselő-testület döntött a 71-es út
melletti 04 hrsz-u ingatlanon kialakítandó kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások
kiépítésére és üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás elkészítéséről. A pályázati kiírás
tervezet elkészült, melyet ismertet a képviselő-testülettel. Feltételként még belevenné, hogy a
04 hrsz-u ingatlant köteles tisztántartani, nem zárva ki a várba látogatók parkolási lehetőségét.
A bérleti időszakra 10 évet javasol, ugyanazzal a kondícióval, mint az Ivóka építésénél, mert
akkor tudjuk, hogy az építés során, milyen anyagot használnak fel, ellentétben a strandi
egységekkel szemben. A berendezést adná a bérlő, a bérleti díj nagysága minimum 18 millió,

6

ez 180 e Ft-os négyzetméter árral lett számolva, mivel ez földbe süllyesztett épület, így járult
hozzá a nemzeti park.
Szabó Tibor képviselő: A vizesblokk csak WC-ből állna, vagy zuhanyzási lehetőséget is
jelent? Nagyon sok esetben lehet hallani, hogy a kerékpár utak mellett szeretnének olyat is,
ahol letusolni is lehet.
Balassa Balázs polgármester: Csak WC-re gondoltak, mert a tusoló kialakítása nagymértékű
vízfogyasztással jár, amit nekünk kell zárt tisztítóba összegyűjteni, nagyon költséges lenne
ennek az üzemeltetése, hogyan szednék a díjat, a mértékét, hogy állapítják meg. Az ötlet
nagyon jó, az üzemeltetés a problémás.
Balassa Sándor képviselő: Nekünk
szennyvízkezelésével kell foglalkozni.

valamilyen

szinten

az

egész

Ciframajor

Balassa Balázs polgármester: Nem foglalkozunk vele, ott a tulajdonosok foglalkoznak vele,
akiket érint, a rendezési tervben benn van, hogy helyi tisztítóműveket kell kialakítani.
Kérdésem, hogy a pályázati kiírást a tervezet alapján kiírjuk-e a pályázatot, a célok
elfogadhatók-e?
Békefi Péter alpolgármester: 18 millió elég soknak tűnik, amikor beszélgettünk róla több
funkció is szóba került, ezeket a funkciókat megosztani emberek között, mindjárt a költségek
is oszlanának.
Balassa Balázs polgármester: Az a gond, hogy lesz egy büfé, ami nyereséges lesz, mellette a
kölcsönző, a kerékpárjavító, ami már nem biztos, hogy nyereséges lesz. Ha egy személynek
adod, akkor az egyik kompenzálja a másikat. Néztem a strandot, persze nem
összehasonlítható, de ott mennyi bérleti díjat kérünk. Ha így nézzük, akkor ez egy baráti ár,
persze így nem lehet nézni, attól függetlenül, hogy a strandi az két hónap, ez meg márciustól
októberig üzemelhet, mert kerékpároznak az emberek.
Azt is mondhatjuk, hogy mi elkészítettünk egy tervezetet, aztán majd döntsön a következő
testület.
Balassa Sándor képviselő: Ahogy elnézem a szolgáltatások nélküli igényeket, elég sokan
megállnak ott, akik nyilván illemhelyet is keresnek. Azon elgondolkodnék, amit a Tibi
mondott, komfortosabbá tenni, kibővíteni a szolgáltatási lehetőséget. Földbe épített
helyiségről beszélünk, lenne-e igény szálláshelyre, esetleg kialakítható-e, mert a 100 m2 elég
nagy terület. Szerviznek se, vendéglátó egységnek se kell nagy terület, példa a várban lévő
Ivóka. Szolgáltatási oldalt kellene növelni, még a házi átemelő kiépítését is meggondolnám.
Balassa Balázs polgármester: Az a probléma, hogy a háromszögön kívül nincs
önkormányzati terület, nem tudja hol elhelyezni a csatornát.
Balassa Sándor képviselő: A jelen állás szerint a Bujtás kapuig lesz járda.
Balassa Balázs polgármester: Hát ez már nem biztos, annyiban változott, hogy a Művészeti
Alapnak jövőre 100 millióval kevesebb lesz a támogatás, itt kapásból levontak 20 milliót, és a
kerítés ára is úgy néz ki ugrott. Az is lehet, hogy télre bezárnak, mert nincs pénz a dolgozók
bérére.
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Balassa Sándor képviselő. Jó, hát ez egy átmeneti állapot, tud ez másképp is alakulni. Úgy
gondolom, azt kell mérlegelni, hogy az elkészül, és nekünk a járdás, a gyalogosforgalom
biztonságossá tételét kell kialakítani a Ciframajorig.
Említetted az egész terület rendbetételét, nem tudom, célszerű-e az egész területet kiadnunk?
Balassa Balázs polgármester: Nem bérbeadásra, csak gondozásra gondoltam, mint feladat.
Balassa Sándor képviselő. Nem tudom. Ez úgy tűnik, hogy ráerőszakoljuk a gondozást.
Balassa Balázs polgármester: Nem. Arra gondoltam, hogy ezzel lehetőséget biztosítanánk
arra, hogy a fák között kulturált körülmények között helyezhessen el asztalokat, padokat.
Kérem a véleményeteket, hogy kiírjuk-e a pályázatot.
Szőke István képviselő. El kell indítani.
Balassa Sándor képviselő: Azért nem ártana legalább egy vázlatos tervet látnunk.
Balassa Balázs polgármester: A tervezetben az szerepel, hogy az önkormányzat elkészítteti
a nyertes pályázóval egyeztetett építési terveket, ahogy az Ivóka esetében is volt.
Maradjunk annyiban, hogy minden képviselő társam most kap egy példány pályázati kiírás
tervezetet, aki nincs itt, annak elküldjük, és a következő testületi ülésen visszatérünk rá.
Felkéri Jeszencsák Edvin iskolaigazgatót, hogy az iskolakezdésről, a tanévről pár gondolatban
tájékoztassa a testületet.
Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Köszönöm a lehetőséget, tisztelettel köszöntök mindenkit.
Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra is, hogy Varga J. László kollégám korengedményes
nyugdíjba vonulási szándékát elmondhassam.
Az iskola működésével kapcsolatban elmondom, hogy az előző tanévet 74 tanulóval zártuk,
az idei tanévet 71 tanulóval fogjuk kezdeni. Ebből 1 magántanuló van. A létszámcsökkenést
az okozta, hogy a ballagó tanulók többen voltak, mint ahányan jönnek az első osztályba. Egy
tanulónk elköltözött, Sümegről és Tapolcáról érkeztek hozzánk tanulók.
Az előző tanév munkája nagyon eredményes volt, szép eredményeket értünk el tanulmányi
versenyeken. Sikeresen működött a művészeti oktatás, sok pályázaton vettek részt, ahol
eredményesen szerepeltek.
Úgy ítélem meg, hogy az előző tanévhez képest javult a hangulat, a ma délelőtti tanévnyitó
értekezleten nagyon jó javaslatok, ötletek hangzottak el, elsősorban azzal a céllal, hogy a
tanuló létszámot növeljük, illetve a csökkenését megakadályozni. Megegyeztünk abban, hogy
az első tantestületi értekezlet témája az lesz, hogy „Mit tegyünk annak érdekében, hogy a
tanulólétszám emelkedjen”. Szeretnék erre vonatkozóan egy koncepciót kidolgozni.
Beszéltünk arról is, hogy jó lenne beszerezni egy kisbuszt, amivel meg tudnánk oldani, illetve
a fenntartó is tudna ebben segíteni, a bejáró tanulók reggeli iskolába érkezését.
Nemesgulácson egy autóbusz bérlésével oldják ezt meg, de tudjuk, hogy nagyon sokba kerül
az intézmény működtetése, de a szülők első kérdése az, létezik-e iskolajárat, amivel a
gyerekeket eljuttatjuk az iskolába. Hozzávetőlegesen számolgattam, csak a km-eket,
körülbelül 50 km-t jelente, ha csak a reggeli ideszállítást oldanánk meg. Tapolcáról,
Hegymagasról, Raposkáról, Nemesvitáról, Balatonedericsről, Badacsonytördemicről járnak
ide tanulók. Éves szinten 300 e Ft üzemanyagköltséget jelente, ha csak a reggeli szállításról
beszélnénk, a fenntartása még plusz költségbe kerülne. Hosszútávon ez megtérülhetne, ha
magasabb tanulószámra kapnánk az állami normatívát. Ezen kívül több elképzelésünk is van,
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hasonlóak az eddigiekhez, amiket Terike vezetése alatt megtett a tantestület, hogy azokat
újraélesztenék, új javaslatokat szeretnénk megvalósítani, hogyan tudnánk a tanulókat, illetve a
szülőket rábeszélni, hogy a szigligeti iskolába járassák a tanulókat. Arról is beszélgettünk,
hogy nagy csoda a környező kis településeken nem történik, mert éves munkahelyeket nem
biztos, hogy sikerül létrehozni, ami alapja lehetne annak, hogy növelhetnénk a
gyereklétszámot. Ami jelentős változást jelenthetne az Tapolca város lenne. Kidolgozunk egy
programot, amit szeretnénk megvalósítani.
Jelentős személyi változás nem történt, illetve Mezeyné Verő Katalin visszatér a GYES-ről,
így Szabó Judit kolléganő, aki eddig helyettesítette, napközis feladatokat látja el
részmunkaidőben.
A plusz szolgáltatásaink a tavalyi évhez hasonlóan maradtak, kis mértékű felújítás és
karbantartás történt a nyári időszakban. A szükséges felújításokat végeztük el, abból
kiindulva, hogy az előző évben elég nagy felújítás történt, és fedezetet sem terveztünk erre.
Nyári időszakban több iskoláskorú csoportot is fogadtunk azzal a céllal, hogy saját bevételi
forrásainkat gyarapítsuk. Ezt az összeget az iskolára, a diákokra kívánjuk fordítani, illetve
váratlan kiadásokra.
Nagyon értékes, hasznos programokon vehettek részt a gyerekek a nyári szünidőben. Nyári
táborban, vitorlás tanfolyamon, úszótanfolyamon és tenisz tanfolyamon vehettek részt a
gyerekek, akiknek erre anyagi fedezete is volt. Költségesebb a vitorlás tanfolyam volt, melyet
3 tanulónk vett igénybe.
Ami egy kicsit ijesztő a 3-ik osztályban 2 főre csökkent a tanulók létszáma, nagy kihívás lesz,
ha felsősök lesznek, mi fog történni. Egyelőre a kézség tantárgyakat összevontuk, illetve
pedagógiailag úgy tartottuk helyesnek, ha a 2 tanuló csatlakozik osztályszinten is egy
gyermekcsoporthoz, így az osztályfőnöki órák is egy kézbe, egy osztályfőnökhöz kerülnek.
Balasssa Balázs polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Beszéltél a szállításról, az a nagy
gond a felvázolt 50 km-el, hogy három irányról beszélünk. Nem tudjuk egy gépjárművel
megoldani, hogy a gyerekeknek ne hajnalban kelljen kelni. Az idei tanévre úgy terveztük,
mint az elmúlt tanévben, Nemesvitáról jön az önkormányzat busza, másik irányból
gépkocsival oldjuk meg. Annak a realitását nem látom, hogy az összes bejáró gyereket saját
buszjárattal szállítsuk az iskolába. Nem tudom mi a megoldás, de nem egyszerű.
Igazgató úr említetted Varga J. László pedagógus korengedményes nyugdíjazási kérelmét. Ez
is tájékoztatás lesz, mert a döntést együttes ülésen kell meghoznia Hegymagas és Szigliget
községek képviselő-testületeinek, mivel az intézményt közösen tartjuk fenn, pénzügyi
kérdésekben együtt kell dönteni, még akkor is, ha Szigligetre nagyobb terhet ró az iskola
fenntartása.
Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Varga J. László a nyár folyamán megkeresett azzal, hogy
szeretné igénybe venni a korengedményes nyugdíjazással járó lehetőségeket. Közösen
körüljártuk a technikai lebonyolítás részleteit. Azt gondolom, hogy Varga J. László tanár úr
szándéka nagyon tisztességes és korrekt volt, nemcsak a saját érdekeit vette figyelembe,
hanem a diákok, a szülők, a fenntartó és az iskola érdekeit is.
A korengedményes nyugdíjazási kérelmet ez év december 31-ig lehet megtenni. A
nyugdíjbiztosítási igazgatóság arról tájékoztatott bennünket, hogy ez nagyon kedvező lenne,
ha igénybe tudná venni. Tanár úr elmondta, hogy az első félévet teljes óraszámban szeretné
tanítani, mivel most jelenleg 8-os ballagó diákoknak az osztályfőnöke, nem szeretne nekik
hátat fordítani, a második félévben nyugdíj mellett részmunkaidőben oldaná meg a
történelem, a hon- és népismereti és az osztályfőnöki órát. Én a testnevelési órákat vállalnám
át tőle, összevont órakeretben, ez túlórát sem jelentene.
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Lacinak az életkori és a szolgálati idő feltételei adottak, a korengedményes nyugdíjnak a
feltétele, hogy a munkáltató és a munkavállaló között létrejöjjön egy megállapodás, ami
fizetési kötelezettséggel is jár. Azt jelenti, hogy előre, egy összegben be kellene fizetni január
1-től március 5-ig a nyugdíj összegét. További költségként jelentkezne az utolsó munkában
töltött napon a 40 éves közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő után járó jubileumi
jutalom.
Számolgattam, ha a kolléga a normál nyugdíjazását kérné, és augusztusig itt maradna, az
mennyit jelente. A normál nyugdíjazás felmentési idővel is járna, a felmentési idő második
részében törvényi feltételek alapján fel kell menteni a munkavégzés alól, ami azt jelenti, hogy
ugyanúgy fizetni kell a személyi juttatását, és e mellett fel kellene venni valakit, akinek
szintén fizetni kellene 4 hónapig a bérét. Ez gyakorlatilag többe kerülne, mintha elengednénk
korengedményes nyugdíjba. Nekem az a javaslatom, és az a kérésem, hogy a képviselőtestület igennel szavazzon Varga J. László korengedményes nyugdíjazási kérelmére.
Balassa Balázs polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Hangsúlyozom, hogy a döntést
együttes ülésen kell meghoznia a két testületnek. Javaslom, hogy a szigligeti képviselőtestület támogassa Varga J. László korengedményes nyugdíjazási kérelmét.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
111/2010.(VIII. 31.) kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület támogatja Varga J. László korengedményes
nyugdíjazási kérelmét.
Megbízza a polgármestert, hogy a soron következő együttes
ülésen a kérelmet terjessze a képviselő-testületek elé.
Határidő: soron következő együttes ülés
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Varga J. László kér szót.
Balassa Balázs polgármester: Megadja a szót.
Varga J. László: Köszönöm a képviselő-testület támogatását. Már két éve felvetődött
bennem ez a gondolat egy pedagógus jogászt hallgatva, akkor 38 év volt a korhatár. Azóta
volt egy komoly betegségem, amikor a rokkant nyugdíj is felmerült, hál Istennek erre nem
került sor, vissza tudtam jönni, dolgozni. Több variáció felmerült, az igazgató úr által
elmondottak terhelik meg legkevésbé a munkáltatót, és részemre is előnyös. Ahogy elhangzott
szeptember 1-től december 31-ig teljes óraszámban tanítok, ahogy eddig sok évtizeden
keresztül. Részemről egy nagyon nyomós ok is felmerült, hogy végig vigyem a tanévet,
mégpedig, hogy 5-ik osztálytól vagyok osztályfőnöke azoknak a gyerekeknek, akik ebben a
tanévben fejezik be az iskolát, pályaválasztás előtt állnak. A pályaválasztásban segíteni
szeretnék, utána, pedig óraadóként a tanév végéig szeretnék maradni, és elballagtatni a
diákjaimat, ahogy illik. Nemcsak a saját érdekeimet nézve, az iskola, a szülők elvárásait, a
gyerekek érdekeit nézve, kértem így a korengedményes nyugdíjazásom támogatását.
Balassa Balázs polgármester: Szabó Antenna Bt tájékoztatta a testületet, hogy az előfizetői
díjat 100 Ft-tal megemelte. Az emelést a műsordíjak emelkedése, a szolgáltatási költségek
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emelkedése indokolja. A megállapodás alapján Szabó Sándornak tájékoztatási kötelezettsége
van a testület felé.
Tájékoztatom a testületet, hogy a strandot bezártuk, a tervezetthez képest 10 %-al
túlteljesítettük a költségvetésben tervezett összeget. A várnál még két hónap vissza van, pár
10 ezer forint híján meg van a betervezett összeg, azt is két hónap alatt túl fogjuk lépni.
Pozitív bevételeket mondhatunk, jelentős tartalékkal adja át a képviselő-testület az új
vezetésnek a települést.
Szőke István képviselő társam jelezte, hogy felmerült egy kérdés a Szociális Bizottságban.
Szőke István képviselő: A szemétszállítási díjra 18-an kértek támogatást egyedülálló
nyugdíjasok. Úgy döntöttünk, hogy ebben kevesek lennénk dönteni. Megbeszéltük, nem
biztos, hogy rosszabb helyzetben vannak azok a nyugdíjasok, de 18 kérvénnyel már úgy
érezzük, valamit kellene tenni.
Balassa Balázs polgármester: Bizonyára minden képviselő társam emlékszik arra, amikor
azt mondtuk, ha valaki elér egy bizonyos kort, nem biztos, hogy automatikusan jár a
kedvezmény, próbáljuk meg szociális alapon, kérelem alapján eldönteni, ki az, aki jogosult
arra, hogy támogassuk, vagy elengedjük, vagy csökkentjük a díját. Nem tudom van-e arra
lehetőség, hogy ezt a döntést a Szociális Bizottságtól átvegye a képviselő-testület?
Lutár Mária körjegyző: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló rendelet úgy szabályozza, amennyiben a kötelezett szociális helyzete indokolja, úgy
kérelmére a szociális rendelet szabályai szerint átmeneti segély állapítható meg a díj
megfizetéséhez. A szociális rendeletben meghatározott hatásköröket a képviselő-testület a
szociális bizottságra átruházta, ezekben a hatáskörökben a képviselő-testület nem járhat el.
Döntést a bizottságnak kell hozni.
Szőke István képviselő: Igen, de nincs rá pénz.
Balassa Balázs polgármester: A költségvetésben elkülönítettünk egy bizonyos összeget, ami
krízisalapként szerepel. Ha a Szociális Bizottság úgy gondolja, hogy ezek a személyek
jogosultak arra, hogy támogassuk, a krízisalapból lehetne erre átcsoportosítani. A rendelet
alapján a képviselő-testület nem tudja átvenni ezt a döntést.
Balassa Sándor képviselő. Nevek ismerete nélkül egy fillért nem szavazok meg
átcsoportosításra.
Lutár Mária körjegyző: A bizottság a következő ülésre meghívja, és ott tájékozódhat arról,
hogy kik nyújtottak be kérelmet.
Balassa Sándor képviselő: Amikor a költségvetés összeállítása volt, nem tudhattuk, hogy kik
nem fizetik be az adót. Most csoportosítsunk át összeget. Úgy gondolom a Szociális Bizottság
nemcsak azért van bajban, mert nincs pénz, egyszerűen ő is úgy látja, nem biztos, hogy
indokolt, akkor én most milyen alapon mondjam azt az igen szavazatommal, hogy
csoportosítsunk át akármennyi összeget is, hogy őket támogassuk.
Balassa Balázs polgármester: Úgy, hogy a képviselő-testület, mi is, minden képviselő meg
van bízva egy olyan feladattal, illetve fel van hatalmazva a választópolgároktól, hogy belátása
szerint döntsön bizonyos kérdésekben. Amikor az alakuló ülésen eldöntöttük, hogy ki, milyen
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bizottságban vesz részt, úgymond megbíztuk, és felhatalmaztuk képviselő társainkat arra,
hogy ők a település érdekeit képviselik, jól képviselik, és a döntéseik is ezt fogják tükrözni.
Úgy gondolom, ennek tudatában fel tudom hatalmazni a bizottságot arra, hogy ebből a
pénzből saját belátásuk, korrektségük szerint döntsenek. Ennyi.
Balassa Sándor képviselő. Akkor tartanám ezt helyénvalónak, ha az összes egyedülálló
felszólítást kapna, hogy van ilyen lehetőség, éljen vele. Most párat felbujtottak, úgy
gondolom, lesznek kiváltságos emberek, akik támogatást kapnak…
Szőke István képviselő: Jövőre lesz a brutális, amikor még többe fog kerülni a
szemétszállítás.
Lutár Mária körjegyző: Amennyiben a Szociális Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelmezők
között van olyan, akit támogatni kell, de a rendelkezésére álló keretösszeg kevés,
kezdeményeznie kell a Képviselő-testületnél, hogy a krízis alapból biztosítson erre a célra
forrást.
Balassa Balázs polgármester: A következő testületi ülésre a Szociális Bizottság a
keretigényt terjessze a képviselő-testület elé.
Szőke István képviselő: Itt jön majd elő, hogy nincs tele a kukája, nincs annyi szemete, de ki
kell fizetni, mert elmegy a kukásautó a háza előtt, akkor is annyi.
Balassa Balázs polgármester: Egy szolgáltatást vált meg, amit mi önkormányzat kötelesek
vagyunk biztosítani. Ő lehetőséget vált meg arra, hogy hetente egyszer telerakja a kukát, és
azt elvigyék. Itt a térségben nem működik az, hogy az elvitt szemétmennyiség után kell
fizetni. Sajnos nem mérhető, ez egy rossz rendszer, de jelenleg így működik. Azt mindenkivel
tudatosítani kell, hogy jelenleg a tulajdonosok a szemétszállítási díj felét fizetik, a többit az
önkormányzat fizeti. Az éves szemétszállítási díj egy ingatlannál 24 e Ft-ba kerül, ebből az
állandó lakos 12 e Ft-ot fizet ki. A többit az önkormányzat a strandbevételből, a várbevételből
és egyéb más bevételi forrásból biztosítja támogatásként a lakosságnak. Sehol nincs itt a
térségben olyan önkormányzat, aki ilyen mértékben átvállalja a szemétszállítási díjat.
Mindenhol kifizettetik a lakossággal az egész költséget, és nem érdekli őket, hogy miből fizeti
ki, hogyan fizeti ki, és mennyi szemete van. Jópofizhatunk a nyugdíjasokkal, meg
mindenkivel, de lehet, hogy jövőre az önkormányzat úgy dönt, hogy nem az önkormányzat
veszi igénybe ezt a szolgáltatást, a lakosság veszi igénybe a szolgáltatást, a szolgáltatóval kell
majd szerződést kötni, és az éves díjat mindenki kifizeti, mert olyan nincs, hogy
szemétszállítást nem vesz igénybe, a törvény nem ad rá lehetőséget. Akkor mit fognak majd
az emberek mondani. Sajnos jó dolgunkban, tisztelet a kivételnek, már nem tudjuk, hogy mit
kérjünk, mit követeljünk. Az önkormányzatnak nem kötelessége ilyen mértékben támogatni a
lakosságot, de ugyanúgy a nyaralótulajdonosoknak is a felét mi fizetjük, mint az állandó
lakosoknak, most. Ez egy ideig működik, és lehet küzdeni azért, bizonyos személyek részéről,
hogy a várat ne a szigligeti önkormányzat üzemeltesse, hanem adjuk vissza az alapítványnak,
vagy bárkinek, de akkor ezek a plusz források is meg fognak szűnni. Mert, ez egy kicsit
könnyít az önkormányzat helyzetén, bár a nagy részét visszaforgatjuk a várba. Egyre inkább
az ilyen támogatásokra, az iskolafenntartásra, a szemétszállítási díjra és sorolhatnám azokat a
kedvezményeket, amiket kap a lakosság, illetve a szolgáltatásokat, egy idő után kénytelenek
leszünk majd a várbevételből kevesebbet visszaforgatva, a strandbevételből továbbra is
finanszírozni. Könnyen lehet itt ígérgetni dolgokat, csak nincsenek az emberek tisztában
azzal, hogy miből ígérgetünk. Könnyen lehet azt mondani, hogy ne az önkormányzat
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üzemeltesse idézőjelben ezeket a vállalkozásokat, hanem adjuk oda másnak, adjuk vissza,
csak akkor néznek furcsán az emberek, ha rájönnek, hogy nem lesz pénz a támogatásra. Az a
baj, nincsenek tisztában azzal az emberek, hogy milyen terheket vállal át az önkormányzat, és
egyre inkább természetesnek veszik ezt.
Lépjünk tovább. A várba terveztünk egy keretösszeget tervek készítésére. Ebbe a
keretösszegbe belefér a Csonkatorony felújítási, kertészeti tervei. A tervek 200 e Ft-ba
kerülnek. Javasolom, hogy a Csonka-torony rekonstrukciós munkáira, a kertészeti tervekre
200 e Ft-ot biztosítsanak a várba tervezett keretösszeg terhére.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

112/2010.(VIII. 31.) Kt. sz.
Határozatot
A képviselőt-testület a Csonka-torony rekonstrukciós munkáira,
a kertészeti tervekre 200 e Ft-ot biztosít a várba tervek
készítésére tervezett keretösszeg terhére.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
Balassa Balázs polgármester: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évre
kiírásra került. 12 éve ülök itt, képviselőként, illetve polgármesterként, már azóta részt
veszünk a pályázatban.
Javasolom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Képviselő-testület
fogadja el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
113/2010.(VIII. 31.) Kt. sz.
Határozatot
Szigliget Község Önkormányzata csatlakozik a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójához.
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
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Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja
alá és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
alapfeltételeknek és a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer
elbírálására vonatkozó szabályzatnak megfelelően az „A” és
„B” típusú pályázati kiírást készítse el és tegye közzé.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Iskolakezdési támogatás
Balassa Balázs polgármester: Minden évben támogatták az általános iskolásokat,
óvodásokat, közép- és felsőoktatási tanulmányokat folytató gyerekeket. Az idei
költségvetésben is szerepelnek összegek, melyek biztosítják a fedezetet.
Lutár Mária körjegyző: A 2010. évi költségvetésben 500 e Ft-ot terveztünk beiskolázási
segély címén, az általános iskolás gyerekek részére 900 e Ft-ot. Az általános iskolások
ingyenes tankönyv biztosításával kapják a támogatást, az óvodások részére 3 e Ft, a közép- és
felsőoktatási intézményekbe tanulók részére 7 e Ft támogatás lett tervezve. Ha a tavalyi
számokkal számolunk 521 e Ft. Az átmeneti gyermekvédelmi támogatásra 345 e Ft-ot
terveztünk, melyből még nem használtunk fel. Ha nem lenne elég a tervezett összeg, ebből át
lehet csoportosítani. Képviselő-testületi döntés nélkül is meg tudjuk tenni, mert ugyanazon a
szakfeladaton belül van mind a két összeg megtervezve.
Balassa Balázs polgármester: Az általános iskolások részére ingyenesen tankönyvet és
füzetet, az óvodások részére 3000 Ft, a középiskolai tanulók, valamint az egyetemi- és
főiskolai hallgatók részére 7000 Ft támogatást javasol megállapítani.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

114/2010.(VIII. 31.) kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület a szigligeti általános iskolás
gyerekek részére a tankönyvet és füzetet ingyenesen
biztosítja, az óvodások részére 3000 Ft, a
középiskolai, főiskolai és egyetemi tanulmányokat
folytatók részére 7.000 Ft iskolakezdési támogatást
állapít meg.
Megbízza a körjegyzőt, hogy a támogatás
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Lutár Mária körjegyző
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Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta.

K.m.f.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző

Szabó Tibor
képviselő
jkv.hitelesítő

15

