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Készült a Képviselő-testület 2011. március 31-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

  

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitotta. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertette az ülés javasolt napirendjét. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Szociális rendelet módosítása 

 

2./ 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

3./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás  

      felülvizsgálatának jóváhagyása  

 

4./ Tájékoztató a vár 2011 évi turisztikai és fejlesztési terveiről 

 

5./ Tájékoztató a település idegenforgalmi szezonra történő felkészítéséről 

 

6./ 2010 évi költségvetés módosítása 

 

7./ Vegyes ügyek 

  

 

 

1./ Szociális rendelet módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Szociális rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést 

képviselő társaim kézhez kapták. Kérem a jegyzőnőt, esetleges kiegészítését tegye meg. 

 

Lutár Mária körjegyző: A szociális törvény módosításra került, a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokat vagy a helyi önkormányzat rendeletében, vagy, amennyiben önkormányzati 

társulással gondoskodik ezeknek a feladatoknak a megoldásáról, a társulás egy kijelölt 

önkormányzatának kell szabályozni. A társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesterei 

úgy állapodtak meg, hogy Nemesvita község fogja ezt a rendeletet megalkotni. Ezzel 

kapcsolatban módosítani kell a társulási megállapodást, az erre vonatkozó javaslat az 

előterjesztésben szerepel. Javaslatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület 

Nemesvita rendeletet tervezetét ebben a formában támogatja-e. A helyi rendeletünket 

módosítani kell, hatályon kívül kell helyezni ezeket az ellátási formákat. 

A rendeletnek az a célja, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatoknál hasonló elvvel, 

hasonló összegekkel kerüljön megállapításra az ápolási, étkezési, gondozási díj. Abban 

állapodtak meg a polgármesterek, hogy a kedvezményt az öregségi nyugdíjminimum 200 %-

ig, tehát 57 e Ft-ig biztosítanak. Akinek a jövedelme az 57 e Ft-ot nem haladja meg, az 

étkezési térítési díjból 30 % kedvezményt biztosítanak. Ez Szigliget esetében azt jelenti, hogy 

560 Ft egy ebéd, ehhez 220 Ft normatív hozzájárulást kapunk ebédenként, ezt levonva 340 Ft  

marad, ezt 30 %-al csökkentve 240 Ft a fizetendő térítési díj. 100 Ft-ot az önkormányzat 

minden étkezőnél bevállal. Minden más szociálisan rászorulónak 340 Ft-ba kerül egy ebéd + 

100 Ft szállítási díjat kell fizetni.  
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Balassa Balázs polgármester: Az volt a lényege, több önkormányzat részéről is felvetődött, 

hogy olyan mértékű támogatást adnak az ételre, hogy sokan még a kutyának is vesznek, mert 

megéri. Ezt szerettük volna kiküszöbölni, és, hogy egységes legyen itt a társuláson belül. 

Törvényi előírás alapján kell a társulásban résztvevő 8 településnek a rendeletét módosítani. 

Javasolom, hogy az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat társulási 

megállapodását az előterjesztésbe foglaltak alapján a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

33/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodás módosítását  

jóváhagyja. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy Nemesvita Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet tervezetét a képviselő-

testület elfogadásra ajánlja.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

34/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község képviselő-testülete Nemesvita Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 

rendelet tervezetét elfogadásra ajánlja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

társulat elnökét tájékoztassa. 

Határidő: 2011. április 1. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Lutár Mária körjegyző: A helyi Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

rendelet módosításához javaslom a rendelet 17. § módosítását, mely az átmeneti segély 

megállapítását szabályozza. A rendelet 17. § (1) bekezdése alapján átmeneti segélyben kell 

részesíteni a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan 

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinél az egy főre számított havi családi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 

%-át nem haladja meg. A „kell” behatárolja a szociális bizottság döntési lehetőségét, ezért 

javaslom, hogy a rendelet szövegéből ezt a képviselő-testület vegye ki. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az önkormányzat Szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 7/2007.(VIII.21.) önkormányzati rendelet és az étkezési térítési 

díjakról szóló 9/2007.(IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést 

a jegyzőnő által előterjesztett módosítással a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
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3/2011.(IV. 04.) 

r e n d e l e t e t 

 

a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

7/2007.(VIII.21.) önkormányzati rendelet és az étkezési térítési 

díjakról szóló 9/2007.(IX.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

2./ 2011. évi Közbeszerzési terv elfogadása 

 

Balassa Balázs polgármester: Napirendi pontra vonatkozó előterjesztést képviselő társai 

megkapták. 2011 évben olyan beruházást nem terveztek, mely közbeszerzési eljárás alá esik, a 

mozi helyiség felújítására vonatkozóan a közbeszerzési eljárás 2010 évben befejeződött. A 

költségvetés alapján az önkormányzatnál nem várható olyan beruházás, fejlesztés, felújítás, 

beszerzés, ami közbeszerzési eljárás alá tartozik, ezért 2011 évben várhatóan nem kell 

közbeszerzési eljárást lefolytatni, a közbeszerzési terv nemleges.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Szó volt a csapadékvíz elvezetés megoldásáról. 

 

Balassa Balázs polgármester: A benyújtott pályázatot forráshiány miatt elutasították, a 

beruházást saját erőből megoldani nem tudjuk. Jelenleg a vízjogi engedély megszerzése van 

folyamatban. 

Javasolom, hogy az előterjesztésnek megfelelően a 2011. évi közbeszerzési tervet a képviselő-

testület fogadja el. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

35/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület - a 2011. évi költségvetésben tervezett 

fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe véve - megállapítja, 

hogy 2011. évi éves közbeszerzési terve nemleges. 

 

 

3./ Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

felülvizsgálatának jóváhagyása  

 

Balassa Balázs polgármester: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. 

A megállapodás néhány területen módosítást, kiegészítést igényel, az időközben 

bekövetkezett jogszabályváltozásokat, az önkormányzati választást követő személyi 

változásokat szintén át kell vezetni a megállapodásban. 

Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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36/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. 

évi CVII. törvény 1. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján, (9) 

bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási 

megállapodás módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról. 

 

Szigliget Település Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás  tag 

települése a lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az 

önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere 

feltételeinek biztosítására, a feladatellátás összehangolására 

törekszik. 

 

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és 

Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási 

megállapodásának módosítását, kiegészítését - a 

módosításokkal, kiegészítésekkel egységes szerkezetbe 

foglaltan – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

4./ Tájékoztató a vár 2011 évi turisztikai és fejlesztési terveiről 

 

Balassa Balázs polgármester: A vár 2011. évi turisztikai és fejlesztési terveiről, 

üzemeltetésének programtervéről, költségvetéséről szóló előterjesztést képviselő társaim 

kézhez kapták. Az előterjesztésben minden fejlesztés, program szerepel. A bevételek 

alakulásánál minimális jegyáremeléssel számoltam. Kérem, hogy az előterjesztéssel 

kapcsolatos kérdéseket tegyétek fel. 

Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy az előterjesztésnek megfelelően a vár 2011. évi 

turisztikai és fejlesztési tervét a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

37/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a vár 2011. évi turisztikai és fejlesztési 

tervéről szóló tájékoztatót elfogadta. 
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5./ Tájékoztató a település idegenforgalmi szezonra történő felkészítéséről 

 

Balassa Balázs polgármester: A település idegenforgalmi szezonra történő felkészüléséről 

szóló írásos előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. Az elmúlt évekhez hasonlóan az 

előterjesztésben leírtam az ellátandó feladatokat, melyeket sorban elvégzünk. A Liget utca 

szélén 18 db facsemetét ültettünk el, ami szép színfoltja lesz a kialakított utcának. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Az előterjesztésben szerepel az útjelző táblák cseréje. Nem 

gondolkodunk egyes utcák egyirányúvá tételéről?  

 

Balassa Balázs polgármester: A Kisfaludy utca egyirányúvá tételét az idei évben már meg 

tudnánk oldani, mivel a Csoknyai út bazaltkő javítása elkészült, az útra történő rákanyarodást 

kell megoldani, melyet aszfaltburkolattal gondoltam ellátni. Az aszfaltozási munkákra kérek 

árajánlatokat. Az ajánlatok ismeretében tud a testület dönteni a munkáról. A Külsőhegyi utca 

egyirányúvá tétele is szóba került, a testületnek kell a döntést meghozni. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A főtéren a „Stop” táblát ki kell cserélni, a Kikötőnél, pedig 

hiányzik tábla. Arra nem emlékszem, hogy „elsőbbségadás” vagy „Stop” tábla volt-e ott 

korábban. 

 

Balassa Balázs polgármester: A főtérnél a közútkezelő már kicserélte a „Stop” táblát. Azt 

nem tudom, hogy a kikötőnél volt-e tábla, és milyen. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A kikötőnél maradva a buszváróval is valamit kezdenünk 

kellene. 

 

 Balassa Balázs polgármester: Az a probléma, hogy az ott lévő gödör odavezeti a túloldalról 

is a vizet. A megoldás az lenne, ha kiszednénk a földet, legalább 20 cm vastagságban 

megterítenénk murvával, arra ugyanannyi beton kerülne, majd az aszfalt, de valóban valami 

megoldást kell keresnünk. 

Amennyiben nincs több kérdés, javaslom, hogy a település nyári szezonra történő 

felkészüléséről szóló tájékoztatót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

38/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a település nyári szezonra történő 

felkészüléséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

6./ 2010. évi költségvetés módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 

módosítására vonatkozó előterjesztést képviselő társaim kézhez kapták. Az előterjesztés a II. 

félévi előirányzat módosításokat tartalmazza. Állami támogatások, a képviselő-testület által 

hozott határozatok módosítása szerepel az anyagban. A megkapott anyaggal kapcsolatban 

van-e olyan tétel, ami nem tiszta a képviselők előtt, vagy nem egyértelmű. Kérdés, észrevétel 
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nem lévén, javaslom, hogy a 2010. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést, 

rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

 

4/2011.(IV. 04.) 

r e n d e l e t e t 

 

Szigliget Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről 

szóló 4/2010.(VIII.16.) rendelettel módosított 1/2010.(II. 17.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Vegyes ügyek 

 

Szigliget könyvkészítés 

 

Balassa Balázs polgármester: A vár költségvetésében szerepel a település 890 éves 

évfordulójára egy Szigliget könyv készítése. A Kölcsey Nyomda kft ajánlatában 

keménytáblás könyv készítését 1000 db esetén 820 Ft + Áfa/db összegért vállalnák, a 

vékonytáblás könyv készítését 600 Ft + Áfa/db összegért. A tartalom mindkét könyvben 

ugyanaz, a keménytáblás illusztrisabb kiadvány lenne, nem tudom ér-e annyival többet. Arról 

is gondolkodnunk kell, hogy árusítsuk-e, hogy bevételhez jussunk vagy ajándéktárgyként 

készíttessük el. 

 

Káli Magdolna képviselő: Amennyiben bevételhez szeretnénk jutni az olcsóbb kiadvány 

eladhatóbb, főleg, ha tartalmilag mindkettő ugyanaz. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Milyen anyag kerülne a könyvbe? 

 

Balassa Balázs polgármester: Az anyag nagyrészt már összeállt. A régi dolgokat Hangodi 

tanár úr, az újabbakat Paáll József állította össze. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület készíttessen 1000 db „Szigliget 890 éves’ címmel 

könyvet bruttó 760 Ft /db összegért. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

39/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A Képviselő-testület „Szigliget 890 éves” címmel 1000 db 

könyvet készíttet bruttó 760 Ft/db összegért a 2011. évi 

költségvetésben tervezett összeg terhére. 

 

 

 

Avasi templomrom építési ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Az Avasi templom-rom felújítása szerepel 

költségvetésünkben, tervekkel, építési engedéllyel rendelkezünk. A felújítási munkákra 

pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírálása még nem történt meg. A munkák elvégzésére 3 
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céget kerestem meg, a pályázati költségvetési kiírás és tervdokumentáció szerinti műszaki 

tartalommal. Egyedül a Kalmár építőipari vállalkozás küldött árajánlatot, aki alacsonyabb 

áron 1.823.827 Ft + Áfa összegért vállalja a munkát, április 15-i kezdéssel, és május 09-i 

befejezéssel. Ez az összeg kevesebb, mint, ami a pályázati költségvetésben szerepel. A 

pályázati kiírás alapján a pályázat benyújtását követően a munkák megkezdhetők, az a 

javaslatom, mivel a költségvetésben is szerepel a felújítás április hónapban kezdjük meg a 

munkát, attól függetlenül, hogy milyen döntés lesz a pályázaton.  

Javaslom, hogy az Avasi templom-rom felújítási munkáival a Kalmár Építőipari Kft –t bízza 

meg a képviselő-testület az árajánlatban közölt 1.823.827 Ft + Áfa összegben. A kivitelezés 

költségét a 2011. évi költségvetésben tervezett összeg terhére biztosítsa. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

40/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az Avasi – Réhelyi templom 

romkonzerválási munkáinak elvégzésével a Kalmár Építőipari 

Kft (8300 Tapolca, Kamocsa telep hrsz 587/1.) vállalkozót bízza 

meg, az árajánlatban közölt 1.823.827 Ft+Áfa összegben. 

A kivitelezés költségét a 2011. évi költségvetésben tervezett 

összeg terhére biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse 

meg. 

Határidő: 2011. április 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Településrendezési terv módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület a község településrendezési tervének 

módosításáról döntött a 096/1-4 hrsz-ú telkeket érintően. A döntésnek megfelelően a tervező 

előkészítette a tömbre vonatkozó külterületi szabályozás felülvizsgálatát. A településrendezési 

tervmódosítás előzetes véleménykérő levélét a hatóságoknak, szakmai szervezeteknek 

megküldtünk. A megkeresett hatóságoktól az állásfoglalások visszaérkeztek, a módosítással 

szemben eltérő vélemény nem érkezett. Mivel a szakhatóságok részéről eltérő vélemény nem 

érkezett, a tervező elkészítette a főépítészi záró-véleményre az egyeztetési anyagot. Az 

egyeztetési anyagot a képviselő-testületnek el kell fogadni, 1 hónapra közszemlére kell tenni.. 

Javaslom, hogy a 096/1-4 hrsz-u telkeket érintően készített településrendezési terv 

módosítását a képviselő-testület fogadja el, a módosított anyagot 1 hónapig hirdetőtáblán 

tegye közzé. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

41/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 096/1-4 hrsz-u telkeket érintően készített 

településrendezési terv módosítását elfogadja, a módosított 

anyagot 1 hónapig hirdetőtáblán közzé teszi. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a közszemlére tételről 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Bogdán József strandi közterület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Bogdán József kéri a képviselő-testület hozzájárulását a 

strandon vattacukor, főtt kukorica, jégkása és popcorn árusításához. A korábbi években Rajky 

Ágotának biztosították a lehetőséget, akinek a bérleti szerződése lejárt, a tevékenység 

folytatására kérelmet nem nyújtott be. Az elmúlt évben árusított, de az azt megelőző évben 

nem, viszont a bérleti díjat mindig rendesen kifizette. Rajki Ágota az elmúlt évben 97.400 Ft 

bérleti díjat fizetett. Jégkása, főtt kukorica árusításra van bérleti szerződés a strandon, 

amennyiben a testület hozzájárul popcorn és vattacukor árusításra biztosítsanak lehetőséget. 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, javaslom, hogy Bogdán József vállalkozó részére 2011. 

június 1-től augusztus 31.-ig terjedő időszakra 4 m
2
 nagyságú területet biztosítanak popcorn 

és vattacukor árusítás céljából. A bérleti díjat 100 e Ft-ban javasolom megállapítani. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

42/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Bogdán József 8297 Tapolca-Diszel, Mikes 

K. u. 8. vállalkozó részére 2011. június 1-től augusztus 31-ig 

terjedő időszakra 4 m
2
 nagyságú területet biztosít popcorn és 

vattacukor árusítás céljából. A bérleti díj összegét 100 e Ft-ban 

állapítja meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Herczegné Aczél Ágnes bérleti szerződés módosítási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Herczegné Aczél Ágnes kéri a képviselő-testület 

hozzájárulását, hogy kérelmezővel kötött bérleti szerződés fia nevére átírásra kerülhessen. 

(Ismerteti a kérelmet.) 10 m
2
 nagyságú területet bérel jégkrém-drazsé árusítás céljára, 521 e Ft 

bérleti díjat fizetett az elmúlt évben.  

Javaslom, hogy Herczegné Aczél Ágnessel 2010. június 1-től 2014. szeptember 30-ig kötött 

bérleti szerződést módosításához a képviselő-testület járuljon hozzá, a bérlő személye 

Herczeg Roland András, a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlanul érvényben 

maradnak. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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43/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Herczegné Aczél Ágnessel 2010. június 1-

től 2014. szeptember 30-ig kötött bérleti szerződést módosítja, a 

terület bérlője Herczeg Roland András. A bérleti szerződés 

egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását 

készítse el. 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

„Pihenjen Magyarországon 2011” szlovák nyelvű idegenforgalmi kiadványban 

megjelenési lehetőség 

 

Balassa Balázs polgármester: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése szlovák nyelvű, 

A/4 formátumban 2011. április 30-május 5. között megjelenő, Szlovákiában ingyenesen 

terjesztett turisztikai kiadványban történő megjelenésre küldött ajánlatot. A kiadvány 

településmarketing, turisztikai vonzerő, idegenforgalmi értékek, rendezvények és 

szolgáltatások bemutatására, népszerűsítésére vonatkozik. 1 oldal 80 e Ft, ½ oldal 44 e Ft, ¼ 

oldal 25 e Ft, 1/8 14 e Ft, 1/16 oldal 8 e Ft + Áfa összegbe kerül. (Bemutatja az anyagot.) 

Kérem képviselő társaim véleményét, megjelenjen-e a település a szlovák nyelvű 

kiadványban. 

 

Balassa Sándor képviselő: Hol terjesztik a kiadványt? 

 

Balassa Balázs polgármester: Szlovákiai utazási irodákban, tourinform-pontokon, felső- és 

középfokú tanintézményekben, nyugdíjasok, gyógykezelésre szorulók körében. Elég sok 

szlovák vendég jön a településre, meggondolandó, hogy részt vegyenek-e a kiadványban. 

 

Káli Magdolna képviselő: A vendéglátó egységekkel is fel lehetne venni a kapcsolatot, őket 

is érdekelheti a kiadványban való megjelenés. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem kell őket bevonni, az ő reklámjuk elnyomná a községet. 

Szép a kiadványuk, amennyiben úgy döntünk, hogy részt veszünk benne, a várat mindenképp 

szerepeltetni kell.  

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a „Pihenjen Magyarországon 2011!” című 

szlovák nyelvű kiadványban a község jelenjen meg A/4 formátumban 80 e Ft + áfa 

összegben. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

44/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

A képviselő-testület egyetért, hogy a község a „Pihenjen 

Magyarországon 2011!” című szlovák nyelvű kiadványban 

jelenjen meg A/4 formátumban 80 e Ft + áfa összegért. 
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A költségeket a Város- és községgazdálkodás szakfeladat dologi 

kiadásainak a terhére biztosítja- 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a 

Nógrád Megye Önkormányzata Sajtóirodáját tájékoztassa. 

Határidő: 2011. április 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

Együttműködési megállapodás elsősegélynyújtó szolgáltatásra 

 

Balassa Balázs polgármester: A Magyar Vöröskereszt július 1. - augusztus 21. közötti 

időszakra ingyenes elsősegélynyújtásra juttatott el együttműködési megállapodást. A program 

lebonyolításához 2 fő önkéntes elsősegélynyújtót biztosít. Kérik, hogy amennyiben lehetőség 

van rá egyszeri étkezést biztosítsunk a 2 fő részére. 2009-ben Baráth Sándor képviselő társa 

ingyenesen biztosította az ebédet az önkéntesek részére. Problémaként merült fel, hogy 

rendetlenek voltak, amikor segítség kellett volna a defibrilátort nem tudták bekapcsolni, ezért 

az elmúlt évben már nem is vettük igénybe a szolgáltatást. 

 

Baráth Sándor képviselő: Amennyiben úgy döntünk, hogy az idei évben megkötjük az 

együttműködési megállapodást, vállalom az ingyenes ebéd biztosítását. 

 

Balassa Sándor képviselő: Amennyiben az elvárt igényeket betartják, kössük meg az 

együttműködési megállapodást, mert az elsősegélyhely biztonságérzetet kelt. Kössük ki, hogy 

képzett személyeket biztosítsanak, a higiénés elvárásokat teljesítsék. Ha nem tudnak a 

központban arról, hogy milyen problémák merültek fel, a hiányosságokat sem tudják 

megszűntetni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselő társam által elmondottakról tájékoztatom a Magyar 

Vöröskeresztet. Amennyiben az elvárásainkat teljesítik, javaslom, hogy az együttműködési 

megállapodást az ingyenes elsősegélynyújtó szolgáltatásra kössük meg. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

45/2011.(III. 31.) Kt.sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 

biztosítására az együttműködési megállapodást abban az esetben 

köti meg, amennyiben a szolgálat ellátásra képzett személyeket 

biztosítanak, a higiénés elvárásokat teljesítik. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről, 

elvárásairól a Magyar Vöröskeresztet tájékoztassa. 

Határidő: 2011. április 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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Hardi Lászlóné strandi közterület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Hardi Lászlóné több éve légvárat üzemeltet a strandon. 

Korrekt volt, a feltételeket mindig betartotta. Fejleszteni szeretne, ezért kéri a képviselő-

testületet, hogy részére 2015-ig kössünk bérleti szerződést. Az elmúlt évben 141 e Ft bérleti 

díjat fizetett. 

 

Balassa Sándor képviselő: A következő testület részére ne vállaljunk kötelezettséget. 2014-

ig kössünk bérleti szerződést. 

 

Káli Magdolna képviselő: Ugráló légvárat üzemeltet, felajánlást nem tett? 

 

Balassa Balázs polgármester: Gyermeknapkor ingyenesen biztosítja az általános iskolások 

részére a légvárat minden évben.  

Javaslom, hogy Hardi Lászlóné részére légvár üzemeltetésére az elmúlt évekhez hasonlóan 

biztosítson területet a képviselő-testület. A bérleti szerződést 2014-ig javaslom megkötni. A 

bérleti díjat az infláció mértékével emeljük meg. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

46/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a strand területén Hardi Lászlóné Tapolca, 

Berzsenyi u. 5. szám alatti lakos részére 2011. június 1. és 2014. 

augusztus 30. közötti időszakban – évente 30 napra, a 

polgármester által kijelölt helyen 40 m
2
 nagyságú területet 

biztosít légvár felállítása céljára. 

A bérleti díj összegét inflációval történő emeléssel 148.000 Ft-

ban állapítja meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Szarvas Aladár távcső üzemeltetési kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Szarvas Aladár a szigligeti várban szeretne turisztikai 

távcsövet üzemeltetni, melyhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. Kérelméhez csatolt 

egy bérleti szerződéstervezetet, melyben az előző évi bérleti díj összege 84 e Ft szerepel. 

Turisztikai szempontból jó dolog, ez egy szolgáltatás, a vendégek szívesen használták az 

elmúlt években is. 

 

Balassa Sándor képviselő: A rendezvényeknek, programoknak köszönhetően a várba 

látogató vendégek száma legalább 25 %-al nőtt, ezáltal feltételezhető, hogy az ő bevétele is 

több. A bérleti díjat javaslom felemelni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy Szarvas Aladár részére a szigligeti várban 2 

x 0,5 m
2
 nagyságú területet biztosítsanak turisztikai távcső üzemeltetés céljára. A bérleti díj 

összegét 100 e Ft összegben javasolom megállapítani. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

47/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szarvas Aladár 1026 Budapest, Gábor 

Áron u. 651.II/9. vállalkozó részére a szigligeti várban 2 x 0,5 

m
2
 nagyságú területet biztosít turisztikai távcső üzemeltetés 

céljára. 

A bérleti díj összegét 100.000 Ft összegben állapítja meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg. 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Mihályiné Jung Szilvia strandi fagylaltozó bérleti ügye 

 

Balassa Balázs polgármester: Mihályiné Jung Szilvia a fagylaltozóra benyújtotta pályázatát, 

licit útján elnyerte a üzlet üzemeltetését. Az elkészített bérleti szerződés tervezetet részére 

megküldtük, melyre reagált és sérelmezi, hogy a tervezetben nem szerepel a 

szendvicsárusítás, holott ő a pályázatában felsorolta, hogy mit szeretne árusítani. A pályázati 

kiírásban egyértelműen szerepelt, hogy fagylaltárusítás, viszont elkövettük azt a hibát, hogy a 

TEOR szám időközben megváltozott, a pályázati kiírásban rossz TEOR szám szerepelt, és ő a 

pályázati anyagában leírta a szendvicsárusítást, melyet a testület elfogadott. Azt tanácsoltam, 

írjon egy kérelmet a testülethez, hogy engedélyezik-e a szendvicsárusítást. Én nem 

támogatom, ha ő azt kéri, hogy új pályázati kiírást írjunk ki, én abban partner vagyok, de 

testület elé hozom döntésre. 

 

Balassa Sándor képviselő: A TEOR szám változott vagy utalás van, hogy más szám van és, 

ami ezt kiváltotta, az tartalmazza a szendvicsárusítást? 

 

Lutár Mária körjegyző: Az eredeti kiírás 4 éve történt, ott szerepelt a TEOR szám, illetve a 

működési köröknek volt egy száma, ami megváltozott időközben. Nincs új szám, felsorolás 

van. 

 

Baráth Sándor képviselő. Elég egyértelmű volt a pályázati kiírás, fagylaltárusítás szerepelt a 

kiírásban. 

 

Balassa Sándor képviselő: Levélben tájékoztatni kell, hogy nem kívánunk ezen változtatni. 

Milyen lehetősége van? Vagy elfogadja, vagy visszalép. Ha visszalép, akkor volt egy második 

helyezett nem sokkal kevesebb értékkel, felkérhetjük őt anélkül, hogy új pályázatot írjunk ki. 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, de, akkor lehet, hogy megtámadja, szerencsésebb lenne 

új pályázatot kiírni. 

 

Baráth Sándor képviselő. Figyelmeztetni kell, hogy ő, pedig olyan szerződést írt eddig alá, 

amiben az épület állagmegóvása benne volt, és kezdjen neki az épület állagmegóvásának, 

mert eddig egy fillért nem költött rá. 
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Balassa Balázs polgármester: Én újra megpályáztatnám, rövidebb határidővel. 

 

Lutár Mária körjegyző: Előző szerződésében tételesen fel volt sorolva, hogy mit árusíthat. 

 

Balassa Sándor képviselő: A pályázati kiírásban nem szerepeltettünk más tevékenységi kört, 

mint ami az előző években volt, így tudomása volt arról, hogy mire használhatja ezt az 

épületet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom a testületnek, mivel a pályázati kiírás nem 

tartalmazta az eddig árusított termékek számának bővítését, a képviselő-testület a 

szendvicsárusításhoz ne járuljon hozzá. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

48/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a strandi fagylaltozóban árusítandó 

termékek körét nem bővíti, a szendvicsárusításhoz nem járul 

hozzá. 

Megbízza a polgármestert, hogy Mihályiné Jung Szilviát a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2011. április 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Tapolcai Rendőrkapitányság megkeresése 

 

Balassa Balázs polgármester: A rendőrkapitányság megkereste az önkormányzatot, hogy a 

mozi helyiség átépítése miatt, hol tudunk helyet biztosítani a KMB iroda részére, illetve 

milyen feltételekkel üzemelhet a községben. Arra gondoltam, hogy átmenetileg a 

Polgárőrségnél havonta egyszer biztosíthatnánk helyiséget, ebben az átmeneti időszakban. 

  

Balassa Sándor képviselő: Körzeti megbízotti iroda ott indokolt, ahol van állandó rendőri 

jelenlét. Mi kötelezi az önkormányzatot, hogy ilyen felállás mellett irodát kell biztosítanunk? 

Nálunk csak papíron létezik a körzeti megbízott, ehhez pedig nem kell fix helyet biztosítani. 

Luxusnak tartok egy helyiség fenntartását KMB iroda részére, ha azt nem használják arra a 

célra, amire biztosítjuk. Az állandóan itt tartózkodó körzeti megbízottnak kell iroda, a 

jelenleginek nem. 

 

Balassa Balázs polgármester: Nem kötelezi az önkormányzatot semmi, hogy helyet kell 

biztosítani, a körzeti megbízott elérhetősége a hivatalban közzé van téve. A polgárőrségnél 

viszont heti egy alkalommal biztosíthatnak helyet, de erről előzetesen a polgárőrség 

vezetőjével egyeztet. 

 

 

Kecskeméti László fotó vállalkozási kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: Kecskeméti László kérelmet nyújtott be a testülethez, melyben 

kéri, hogy július és augusztus hónapban a szigligeti várban szeretne fotó vállalkozást 
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folytatni. A lényege az, hogy a várba érkező látogatókról fényképet készít, és ha az tetszik a 

látogatónak, a fotót megvásárolja. Ehhez a tevékenységhez 1-2 m
2
 területet szeretne bérelni. 

 

Baráth Sándor képviselő: Nem javaslom a tevékenységet, a saját képet ajánlja fel 

megvételre 1000 Ft-os darabonkénti áron. 

 

Káli Magdolna képviselő: Több ilyen szolgáltatással találkoztam, Keszthelyen működik, de 

ott korhű ruhába öltözve készülnek a képek. A látogató maga dönti el, hogy beöltözik és 

készüljön fotó, vagy sem. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy Kecskeméti László fotókészítésére vonatkozó 

kérelmet a képviselő-testület utasítsa el, a látogatókról készítendő fotókészítéshez ne járuljon 

hozzá. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

49/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Kecskeméti László fotókészítésére 

vonatkozó kérelmet elutasítja, a látogatókról készítendő 

fotókészítéshez nem járul hozzá. 

Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő. 2011. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület megkeresése 

 

Balassa Balázs polgármester: A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület az önkormányzattal 

együttműködve sikeresen pályázott a TDM szervezetek támogatására kiírt pályázaton. A 

pályázat keretében elkészültek a „Nordic walking” útvonaltervek, Szigligeten, 

Ábrahámhegyen, Badacsony és Badacsonytomajon. A támogatásból elkészül az ország első 

minősített nordic walking útvonalhálózta, melyre egyre nagyobb igény van. Szigligeten a 

Kamonkő tanösvény kerül kijelölésre. A pályázatban az útvonalak minősítésére és a 

túravezetők kiképzésére kaptunk támogatást, az útvonalak kitáblázására nem. Az egyesület a 

turisztikai szezonra szeretné megvalósítani az útvonal kitáblázását. Önerőből a költségek 50 

%-át tudja fedezni, a fennmaradó 200 e Ft-ot kéri a képviselő-testülettől.  

 

Káli Magdolna képviselő: Milyen külön tábla kell, a Nemzeti Park már kitáblázta a 

túraútvonalat. 

 

Baráth Sándor képviselő: Ahhoz, hogy minősített útvonal legyen, ahhoz külön feltételek 

vannak. Ki lesz a túravezető? 

 

Balassa Balázs polgármester: Páros Dóra és Idrányiné lenne Szigligetről a túravezető. 
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Balassa Sándor képviselő: Ha hivatalossá teszünk egy ilyen útvonalat, a fenntartásában 

milyen kötelezettségeink lesznek? Most van egy lehetőség, hogy bárki végéig sétáljon, ha 

minősített lesz, túravezető lesz, mi ösztökéljük, hogy jöjjön utánunk. 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, ez az a kategória, amire egyre nagyobb igény van 

Magyarországon is. Ez egy turisztikai plusz, amit bevállalunk, de nem ez az első, amit 

bevállaltunk, költsége van. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nem a táblázásról van szó. Ha most rámegy saját felelősségére 

megy, ha túrát vezetünk, áthárul a felelősség a túravezetőre, illetve a szervezőre. 

 

Balassa Balázs polgármester: A túrát nem mi vezetjük, a túravezetők saját maguk csinálják, 

az önkormányzat ezt biztosítja, maga a túra útvonal kialakítását nem mi csináljuk, a 

Badacsonyi Turisztikai CÉH vállalja pályázati pénzből. 

 

Balassa Sándor képviselő: És karbantartják, kezelik, fenntartják? 

 

Balassa Balázs polgármester: Mi nem vállaltuk, hogy fenntartjuk, működtetjük. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kialakítani a legegyszerűbb, mert van. A későbbiek során, ha már 

szervezetté válik, nemcsak egy lehetőség lesz, hanem kötelességgel is jár. A túrát a túravezető 

szervezi, vagy az egyesület szervezi? 

 

Balassa Balázs polgármester: Senki nem szervezi, ez egy lehetőség. 

 

Balassa Sándor képviselő: Lehetőségként nagyon jó, ha ő maga megy, de ha szervezetté 

teszi valaki, akkor úgy gondolom a felelősség másként alakul. Ha autóval kimész a közútra és 

ott kátyúba kerülsz, onnét felelősséggel tartozik a közútkezelő, ha bizonyítani tudod, hogy ott 

sérült meg az autód. Ha valaki azért gurul le a túraútvonalról, mert rossz az út, az kinek a 

felelőssége? 

 

Balassa Balázs polgármester: A Badacsonyi Turisztikai Egyesület pályázati pénzből 

alakította ki, mi nem vállaltuk, és nem is vállaljuk, hogy a pályát karbantartjuk, mi 

felelősséget nem vállalunk, mi csak hozzájárulunk a kialakításhoz, de nem mi alakítjuk ki. A 

túravezetők saját költségükre, saját bevételükre meghirdetik. Én nem fogok nordic walking 

túrát szervezni, ha meg szervezek, megcsináltatom az utat.  

 

Balassa Sándor képviselő. Akkor ezt írjuk le. Van egy egyéni felelősség és egy kollektív 

felelősség. Az egyéni felelősség mellett majd elő fog kerülni a kollektív felelősség is a pálya 

kialakító, a fenntartó, a tulajdonos stb. 

 

Lutár Mária körjegyző: Amiket Balassa képviselő úr felvetett, a Turisztikai Egyesülettel 

tisztázni kellene. Nem arról van szó, hogy nem akarják támogatni, mert egy nagyon jó ötlet, 

igény is lenne rá, plusz lehetőség, de a feltételeket és a felelősséget tisztázni kell. Lehet rá 

felelősségbiztosítást kötni, baleset esetén a biztosító a kárt megtéríti, de ezeket előre tisztázni 

kell. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy miután a képviselő-testület számára 

megnyugtatóan tisztázottak lesznek a jogi viszonyok, akkor támogatást fog biztosítani, addig 

a támogatás mértékéről nem tud dönteni. 
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 A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

50/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a nordic walking útvonal üzemeltetésével, 

fenntartásával kapcsolatos feladatok, jogi viszonyok tisztázásáig 

a kitáblázás költségeire vonatkozó támogatás összegéről nem 

tud dönt. 

Megbízza a polgármestert, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai 

Egyesülettel folytasson egyeztető tárgyalásokat. 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

 

 

Nyaralótulajdonosok részére kedvezményes strandbelépő biztosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület februári ülésén döntött a strandi 

kedvezményes belépőrendszer kialakításáról, viszont nem született döntés a díjakról. Jelenleg 

18 e Ft-ba kerül egy felnőtt szezon belépő, a gyermek és diák 9 e Ft-ba. Javaslatom szerint 

egy ingatlanra 6 db belépőt igényelhetnének a tulajdonosok, felnőtt esetében 7 e Ft, gyermek 

esetében 3 e Ft összegért. Az első évben a kártya, valamint a kártyaolvasó egy személyre jutó 

összege kb. 500 Ft, melyet a tulajdonosnak kellene felvállalni. Ez a kártya, amennyiben a 

tulajdonos vigyáz rá a következő években felhasználható. 

 

Balassa Sándor képviselő: A jelenlegi szezon belépő 18 e Ft, a gyermek 9 e Ft. Az összeget 

felezném, 50 %-os kedvezményt biztosítanék a nyaralótulajdonosok részére. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy a nyaralótulajdonosok részére kedvezményes 

strandbelépők árát a képviselő-testület az alábbiakban állapítsa meg: felnőtt belépő 9.000 Ft, 

gyermek, diák belépő 4.500 Ft. Első évben a fényképpel ellátott kártya, illetve a kártyaolvasó 

egy személyre jutó összege 500 Ft. Ingatlanonként 6 db kedvezményes belépőt biztosítsanak. 

Aki, ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

51/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a nyaralótulajdonosok részére 

kedvezményes strandbelépőt biztosít.  

Felnőtt belépő 9000 Ft/év, gyermek, diák belépő 4.500 Ft/év. 

Az első évben a fényképpel ellátott kártya, illetve a kártyaolvasó 

egy személyre jutó összege 500 Ft.  

A képviselő-testület ingatlanonként 6 db kedvezményes belépőt 

biztosít. 
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Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület 97/2010.(VI. 17.) Kt. sz. határozatában az 

alábbiakról döntött: „A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz csatolt vázrajznak megfelelően a 

használat szerinti telekmegosztáshoz hozzájárul, az alaprajzon szereplő helyre felépítendő 

bástya felépítésével egyetért. 

Megbízza a polgármestert, hogy a tervezési folyamatba törekedjen arra, hogy a Petőfi utcai 

bástya építésénél a gyalogosforgalom számára is megoldásra kerüljön a közlekedés.”  

Az alkotóház vezetése elindította az engedélyeztetési eljárást, az eljáró hatóság hiányolta, 

hogy a határozatban nem szerepel az érintett ingatlan helyrajzi száma. 

Javaslom, hogy a 97/2010.(VI.17.) Kt. sz. határozatot módosítsuk az érintett 183 helyrajzi 

számmal. 

Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

52/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a 97/2010.(VI.17.) kt. sz. határozatának első 

mondatát az alábbiak szerint módosítja:  

„A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz csatolt vázrajznak 

megfelelően a használat szerinti telekmegosztáshoz hozzájárul, 

az alaprajzon szereplő 183 hrsz-u ingatlanon felépítendő bástya 

felépítésével egyetért. 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonat 

megküldésével a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt( 

1054 Budapest, Báthori u. 10.) tájékoztassa. 

Határidő: 2011. április 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Béres János szobrászművész beadványa 

 

Balassa Balázs polgármester: Béres János szobrászművész Szigligeten szeretne letelepedni, 

itt szeretne dolgozni. A művész jelenleg Zala megyében tevékenykedik, több díjjal 

jutalmazták munkáját. Felajánlotta, hogy elkészíti Palonai Magyar Bálint mellszobrát, ami 

talapzattal együtt 3 millió forint. Ezt az összeget vissza is adná, mert szeretne ebben az 

értékben a Ciframajor térségében egy területet vásárolni az önkormányzattól, ahol 

szobrászművészi kőfaragó műhelyt tudna építeni. (Ismerteti a beadványt.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Az önkormányzatnak van területe Vadászék mellett, bejárattal is 

rendelkezik. 

 

Káli Magdolna képviselő: Vadász Attila használja az a területet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Utána néz milyen lehetőség van a Ciframajorban, milyen 

önkormányzati ingatlan van. 
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Horgászegyesület kérelme 

 

Balassa Balázs polgármester: A horgászegyesület az ederci ároknál csónakkikötőt szeretne 

létesíteni, melyhez pályázati támogatást szeretnének igényelni. Az egyesület kéri a képviselő-

testület támogatását a pályázat írásban, vagyis az önkormányzat bízzon meg egy pályázatírót, 

melynek várható költsége 200 – 300 e Ft. Elmondtam, ha az önkormányzat belefolyik a 

pályázatba, akkor 1-2 csónakhelyhez az önkormányzat ragaszkodik. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kérni kell árajánlatot, hogy mennyiért írnák meg a pályázatot, az 

összeget ismerni kell. Ha felépül a csónakkikötő, azzal a falu gyarapodik. 

 

Káli Magdolna képviselő: A községben működő civilszervezeteket a képviselő-testület 

támogatta, javaslom a horgászegyesület támogatását. 

 

Balassa Sándor képviselő: Azt is kiköthetjük, hogy azzal a feltétellel kapják a támogatást, ha 

továbbértékesítésre kerül a csónakhely.. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Községi rendezvényeken nem vesznek részt, saját 

hobbyjuknak kérik a támogatást. Való igaz, hogy sok egyesületi tag van, ők is járuljanak 

hozzá. Úgy hallottam, hogy 150 – 200 re Ft-ba fog kerülni egy csónakhely. 

 

Balassa Balázs polgármester: Attól függ, ha önerőből kell megcsinálni, az nem kevésbe fog 

kerülni. Biztos, hogy hozzájárultak, terveket készítettek, engedélyeztetés alatt van. Az a 

javaslatom, hogy ők keressenek pályázatírót, a költségekhez 200 e Ft támogatást biztosítson 

az általános tartalék terhére a testület. Aki, ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

53/2011.(III. 31.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Szigligeti Horgász Egyesületet által 

benyújtandó „Csónakkikötő létesítése” tárgyú pályázat 

elkészítéséhez 200 e Ft támogatást biztosít az egyesület által 

megbízott pályázatíró költségeihez az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy az egyesület elnökét a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztassa, a költségvetés 

módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a 

képviselő-testület elé. 

Határidő. 2011. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Káli Magdolna képviselő: Védőnő kérését tolmácsolom a testület felé. „Csipkerózsika” 

projekt néven lisztérzékenység korai kimutatására lenne lehetőség a beiskolázandó 

kisgyerekek körében. 11 fő gyermekről van szó, ebből 7 szigligeti. A szolnoki 

Lisztérzékenyek Egyesület végzi el a szűrést. A teszt 2500 Ft-ba kerül, újszúrásból nyert 

vérből megállapítható a betegség. A lisztérzékenység kialakulásával kapcsolatos vizsgálatok 

alapján kimutatható, hogy a betegség korai gyermekkorban kezdődik, ezért fontos, hogy 
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mihamarabb kiszűrjék az ilyen betegségben szenvedő gyermekeket. Amennyiben a szűrés 

beigazolja a betegséget, az egyesület segíti a szülőt, hogy milyen további vizsgálatok 

szükségesek. 

 

Balassa Balázs polgármester: A szociális bizottság beszélt róla? Mi a véleménye?  

 

Balassa Sándor képviselő: Beszéltünk róla. Az önkormányzatnak szűkösek a forrásai, 

mindent nem kell átvállalni. Megkérdezem, hogy ti, az egészségügyben mit tesztek? 

 

Káli Magdolna képviselő: Ha felmerül a betegség gyanúja, elküldjük szakorvoshoz a 

gyermeket. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az egyik gyereknek szemüveget veszünk, mert a szülőnek nincs 

pénze, kölcsönt adunk, mert nehéz helyzetbe került, HPV vírus ellen oltatjuk a gyerekeket. Én 

nem támogatom, mert ez a szülő felelőssége és kötelessége. 

 

Szabó Tibor alpolgármester: A HPV vírus elleni oltás költségeihez hozzájárult a testület, 

hány szülő vette igénybe gyermeke érdekébe az oltást? 

 

Káli Magdolna képviselő: Három fő. Az is egy lehetőség lenne, ha 50 %-át átvállalná a 

testület. Ez egy nagyon lappangó betegség, a korai felismerése nagyon sokat számítana.  

 

Baráth Sándor képviselő: 2500 Ft-ba kerül a szűrés, az 50 %-ot én tudom támogatni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az 50 %-ot én is támogatom. Amennyiben a szülők 70 %-a 

nem él a lehetőséggel, nem fontos nekik gyermekük egészsége, én többet nem szavazok meg 

ilyen kezdeményezést. Javaslom, hogy a lisztérzékenység korai kiszűrésére vonatkozó 

szűrővizsgálat költségét a képviselő-testület 50 %-ban vállalja át, 1250 Ft/fő összeget 

biztosítson gyermekenként. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 

 

54/2011.(III. 31.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a beiskolázandó gyermekek részére 

szervezett lisztérzékenység korai kiszűrésére vonatkozó 

szűrővizsgálat költségét 50 %-ban átvállalja, gyermekenként 

1250 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Megkeresett a Mahart, hogy a vitorlásbakoknak tudna-e az 

önkormányzat helyet biztosítani. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mi a helyzet a Szőke István által bérelt területtel? Évek óta nem 

volt téma, azt tudom, hogy szerette volna megvásárolni, de nem tudom mi van vele. Milyen 
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szerződést kötöttünk, hogy 8,5 év alatt egyszer sem volt téma. Nem rossz szándékkal 

kérdezem. Felmerült van-e a bakok elhelyezésére területünk, de nem tudom, hogy mi azzal a 

területtel a jogállás.  

 

Lutár Mária körjegyző: Bérli, bérleti díjat fizet. 2005-ig szólt a bérleti szerződése, 2002-től 

folyamatosan lett emelve 7.700 Ft-ra, azóta nem emeltük 

 

Balassa Sándor képviselő: Ki a felelős, lejárt a bérleti szerződése, 200 e Ft-ért bérbe tudnánk 

adni a bakok elhelyezésére. Már értem, miért nem volt ez téma az elmúlt 8,5 évben kérelmező 

szempontjából. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

Balassa Balázs       Lutár Mária 

polgármester          körjegyző 

 

 

 

Baráth Sándor 

képviselő 

jkv.hitelesítő 

 


