
 

Képviselő-testület 

Szigliget 

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2010. április 28-án 18.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Szigliget, Kossuth u. 53. Általános Iskola Klubhelyiség 

 

 

Jelen vannak: 

 Balassa Balázs polgármester 

 Békefi Péter alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Ifj. Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

Ódor Zoltán képviselő 

Szabó Tibor képviselő 

 Szőke István képviselő 

 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 Frick Beatrix könyvvizsgáló 

 Páros Gyuláné költségvetési előadó 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

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

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról, zárszámadási rendelet-tervezet 

megtárgyalása 

 

2./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról, zárszámadási rendelet-

tervezet megtárgyalása 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló 

előterjesztést képviselő társai kézhez kapták. Kéri képviselő társait, hogy kérdéseiket, 

észrevételeiket tegyék meg, valamint felkéri a könyvvizsgálót, hogy a testületet tájékoztassa 

az előterjesztett anyagról. 

 

Frick Beatrix könyvvizsgáló: Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló előterjesztést, 

anyagot, átnéztem, azt szúrópróbaszerűen megvizsgáltam. Az önkormányzat a kötelezően 

ellátandó feladatait teljesítette, vagyona gyarapodott, és még jelentős beruházásokat is 

elvégzett, úgy, hogy jelentős pénzmaradványa is keletkezett. A pénzmaradvány azért fontos, 

mert az önkormányzat pályázatokat nyújtott be, melyhez az önrészt biztosítani kell. Azt el kell 

mondania, hogy az önkormányzat jól gazdálkodik, de szerencsés helyzetben is van, mert 

nagyon sok önkormányzat a napi feladataihoz, a működéséhez szükséges forrást sem tudja 

biztosítani. Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló valós képet ad, 

elfogadásának nincs akadálya. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöni a könyvvizsgáló tájékoztatóját. Amennyiben nincs 

kérdés, javasolja, hogy az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 

képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

64/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az éves ellenőrzési 

jelentést elfogadta. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról 

szóló rendeletet a képviselő-testület fogadja el. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
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3/2010.(V. 4.) 

r e n d e l e t e t 

 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

 

Balassa Sándor képviselő megérkezett az ülésre. 

 

 

Vegyes ügyek 

 

Balassa Balázs polgármester: Könyvvizsgálói feladatok ellátásra szerződésünk van a SY-

MURG Kft-vel. A szerződést formailag át kell dolgozni, tartalmában változatlan marad. 

Javasolja, hogy a törvényi feltételeknek megfelelően a szerződést dolgozzák át, járuljanak 

hozzá, hogy a szerződést aláírhassa. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

65/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a SY-MURG Kft-vel kötött könyvvizsgálói 

szerződés átdolgozásához hozzájárul. 

Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá. 

Határidő: 2010. május 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Szászi Endre 10 évre történő bérleti szerződés hosszabbítására 

vonatkozóan nyújtott be kérelmet, melyet felújítási, beruházási munkák elvégzésével indokol. 

(Ismerteti a beadványt.) 

 

Balassa Sándor képviselő: Úgy gondolom két dologról van szó. Szerződéshosszabbítás és 

felújítási költség. Az idei évben lejár a szerződése, a helyiséget kimeszelt állapotban kell 

visszaadni a szerződés szerint. A riasztóberendezés kiépítése magándolog, azt nem tudom, mi 

gond a villannyal? Az ajtó felújításra, az nekünk jó. Belekerültünk egy ördögi körbe, úgy 

gondolom, a várkávézóval indult el az egész. Sorba jönnek a kérelmek a bérleti idő lejárta 

előtt hosszú lejáratú bérleti szerződések megkötésére. Ki kell kerülni ebből az ördögi körből. 

Nincs semmi bajom az Endrével, tisztelem, az ő általa nyújtott szolgáltatással sincs semmi 

gondom, de nem biztos, hogy nekünk ezt kell folytatni. Visszatérve a Németh Zolira, én nem 

támogattam, nincs véleményem, az Osziék olyan jellegű felújításokat végeztek, ami 

önkormányzati kötelezettség és feladat lett volna, azt azért támogattam. Az itt elhangzottaknál 

nem érzem, hogy elengedhetetlenül fontos beruházás lenne, és ennek tükrében kellene 

meghosszabbítani a bérleti szerződést.  

 

Balassa Balázs polgármester: A kérelem a bérleti díj nagyságával nem foglalkozik, a 

felsorolt fejlesztés független a bérleti díjtól. Ami miatt a hosszabbítást kéri, az, szerintem az, 

hogy ne a szokásos 4-5 év, hanem 10 év legyen a bérlet időtartama. 
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Balassa Sándor képviselő: Nem a mi ciklusunkban jár le a bérleti szerződése, én alapból nem 

is foglalkoznák a hosszabbítási kérelemmel. A 10 éves hosszabbítást nem támogatom, a 

fejlesztés nem önkormányzati érdek. 

Szabó Tibor képviselő: Balassa Sándor képviselő társam véleményével maximálisan 

egyetértek, a fejlesztés nem az önkormányzat gondja. Azzal is egyetértek, hogy ne a bérlő 

diktálja a dolgokat. Vissza kell térni arra, ha lejár a szerződés, meg kell pályáztatni. Ez nem 

azt jelenti, hogy ő nem lehet nyertes…. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ez egy jól működtetett üzlet, visszajáró vendégkörrel. A 

helyiséget mi adtuk, de mint üzlethelyiséget ők futtatták fel. Nem tartom elítélendő dolognak, 

hogy bizonyos fokon előnyt élvezzen. 

 

Szabó Tibor képviselő: Nem nehéz felfuttatni egy üzletet, ahol több ezer ember megfordul. 

Futasson fel egy üzletet, ahol a Güns Kati van, biztos, hogy ott nem tudja ilyen könnyen 

felfuttatni. 

 

Ódor Zoltán képviselő: Pályáztatással értek egyet, úgy gondolom a beruházás nem 

szükséges. Decemberben jár le a szerződése, az új testületre kell bízni. A bérleti szerződés 

lejártáig még van 7 hónap. 

 

Ifj. Baráth Sándor képviselő: Tartom magam a korábbi álláspontomhoz. Én az Osziék 

bérleti szerződés hosszabbításán kívül egyet sem támogattam. Az állagmegóvás viszont a 

bérleti szerződésben szerepel, azt a bérlő kötelessége elvégeztetni. 

 

Balassa Balázs polgármester: A bérleti szerződéshosszabbítások minden alakalommal a 

képviselő-testület döntése alapján születtek. Most megkövetheti magát, és mondhatja, hogy 

rossz döntést hozott, de minden alkalommal meghozta a döntést. Úgy gondolom, fontos érv 

volt, hogy olyan bérlőkről beszélünk, olyan bérlők kaptak lehetőséget, akik becsülettel 

működtették a bérleményeket, és nem volt velük gond, mindig időre megfizették a bérleti 

díjakat. Manapság ez sem utolsó szempont. 

 

Szőke István képviselő: Ezután, ha ilyen dolog van, név szerint szavazzunk. Mindig 

összemossák a dolgokat, hogy a képviselő-testület megszavazta. Jó párszor volt tartózkodás, 

nem szavazat. Az, hogy ki futtatta fel, és ki nem, az önkormányzatnak az a lényeg, hogy 

minél több bevételt tudjon beszedni. Nekem nincs bajom az Endrével, lehet nézni a bérlőt is, 

de az önkormányzatnak az a lényeg, hogy minél jobban járjon. A vállalkozásnál is ezt nézzük. 

 

Káli Magdolna képviselő: Szászi Endre színvonalas szolgáltatást nyújt, támogatom a 

hosszabbítást. 

 

Békefi Péter alpolgármester: Különítsük el azt a szemléletet, amit eddig követtünk. 

Mondtuk, hogy helyi ember, jól csinálja, meg, hogy a legtöbbet akarjuk kihozni a 

lehetőségből, mert valószínű, hogy ebbe az irányba akarunk akkor elmenni. Legyünk 

következetesek, ne is beszéljünk a hosszabbításról, legyen pályáztatás, de ne csak ebben az 

esetben. Én úgy fogok szavazni, hogy ne legyen hosszabbítás. 

 

Balassa Balázs polgármester: Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy névszerinti 

szavazásra irányuló kérés volt, így, aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi  
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66/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület névszerinti szavazással dönt a 

kérelemben. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az elmúlt ciklusban is következetesek voltak a döntéseim, 

melyet vállalok, és nem érdekel, hogy kiben, milyen szájízt hagy. Az elhangzottak alapján 

szavazásra bocsátja: Évvégén jár le Szászi Endre szerződése, így nem foglalkoznak a 

hosszabbítási kérelemmel, a lehetőséget a következő testületre hagyják. 

 

Szabó Tibor képviselő: Én azzal nem értek egyet, hogy meghosszabbítsuk a szerződését, 

mert ezt tartalmazza a beadványa. 

 

Balassa Sándor képviselő: Alapból nem tartottuk szükségesnek a beruházásokat. Nem 

tartjuk etikusnak a további 10 éves meghosszabbítást, illetve majd döntsön annak idején a 

következő testület. 

 

Balassa Balázs polgármester: Visszavonom az előbb említetteket, az alábbi javaslatra kérem 

a képviselők névszerinti szavazatát. Nem tartjuk indokoltnak a bérlő által felsorolt felújítási 

munkákat, nem kívánjuk további 10 évre meghosszabbítani a bérleti szerződést. Amikor 

időszerű lesz, a következő testület dönt a bérlő személyéről.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a név szerinti szavazás úgy történik, hogy a körjegyző ABC 

sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom” 

nyilatkozattal szavaznak. 

 

Lutár Mária körjegyző: ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét: 

 

 Békefi Péter alpolgármester:  Igen 

 Balassa Sándor képviselő:  Igen 

 Ifj. Baráth Sándor képviselő:  Igen 

 Káli Magdolna képviselő:  Nem 

Ódor Zoltán képviselő:  Igen 

Szabó Tibor képviselő:  Igen 

 Szőke István képviselő:  Igen 

 Balassa Balázs polgármester:  Nem 

 

Balassa Balázs polgármester: Névszerinti szavazás alapján 6 igen szavazattal, 2 nem 

szavazattal a képviselő-testület meghozta az alábbi döntést. 

 

67/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Szászi Endre bérlő által a beadványában 

felsorolt felújítási munkákat nem tartja indokoltnak, a bérleti 

szerződést további 10 évre nem hosszabbítja meg. A bérleti 

szerződés lejártakor a bérleti jogviszonyról a következő 

képviselő-testület dönt. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

Szászi Endre kérelmezőt tájékoztassa. 

Határidő: 2010. május 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az IKSZT 

pályázatról ma hivatalos értesítést kaptam, hogy 54 millió forintot nyertünk erre a célra. 

Miután a szerződést aláírjuk, elindul a közbeszerzés, illetve az egyéb erre vonatkozó 

tevékenység. Ha minden simán megy, az ősszel indulhat a beruházás. 

 

Balassa Sándor képviselő: Gratulálunk a pályázatírónak, illetve, akik ebben a projektben 

munkájukkal részt vettek. 

 

Balassa Balázs polgármester: Asztalos Péter és Stéger Anita vásárolta meg a Liget utcában 

az első lakótelket. Szeretnék, ha a beépítési kötelezettséget a képviselő-testület 

meghosszabbítaná 2 évvel. Anyagi okok miatt szeretnék kérni a hosszabbítást. 

 

Balassa Sándor képviselő: A háromhoz, vagy a jelenlegi állapothoz? Ha azt mondjuk, hogy 

nem, akkor visszavásároljuk? A nagyfeszültségű oszlopot még nem váltották ki. 

 

Balassa Balázs polgármester: 2012. december 31-ig kérik a hosszabbítást. Mondhatják, 

hogy nem hosszabbítják meg. A nagyfeszültségű oszlop kiváltására a polgármester tett szóbeli 

ígéretet, de ők ettől még építkezhetnének rá, mert a védőtávolság meg van, de ettől 

függetlenül nem egy szerencsés dolog, ha a ház mellett ott a nagyfeszültségű áram. 

 

Káli Magdolna képviselő: Van rá jelentkező, aki esetleg később nyújtott be telekvásárlási 

kérelmet? 

 

Balassa Balázs polgármester: Nincs jelentkező. 

 

Balassa Sándor képviselő: Engem nem zavar, ha meghosszabbítjuk a beépítési 

kötelezettséget. 

 

Szőke István képviselő: Aláírtak egy szerződést, és azért írták alá, hogy végrehajtható 

legyen. Ha én valakivel kötök egy szerződést, szerintem a mai világban ez nem így megy, 

akkor mi értelme van egy szerződésnek, de attól függetlenül legyen. Azt mondom, hogy itt a 

papírforma nem érvényesül. 

 

Balassa Sándor képviselő: Azt te is tudod, hogy a korábbi évekhez képest egész más világ 

van. Tudok sarkosan véleményt alkotni, és gondolkodni, de sok minden megváltozott amióta 

aláírták a szerződést. 

 

Ódor Zoltán képviselő: A jelenlegi gazdasági válságban nagyon nehéz az építkezés. 

Támogatom a hosszabbítást. 

 

Szabó Tibor képviselő: Én is tudom támogatni a hosszabbítást, mert mi sem tudjuk 

teljesíteni, amit ígértünk. Aszfaltos út… 
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Balassa Balázs polgármester: Aszfaltos utat nem ígértünk, kemény burkolatú út szerepel a 

szerződésbe, az önkormányzat mindenkivel korrekt volt. Az útra nagyon sokat költöttünk, a 

közvilágítás elkészült. 

 

Szőke István képviselő: A Patak utcába kell körül nézni, hogy mik lettek azokkal a telkekkel, 

amik módosítva lettek, meghosszabbítva. 15 éve áll üresen. Két év után mit csinálsz, ha nem 

építi be? 

 

Balassa Sándor képviselő: Azzal, ha két évig nem teljesíti, nincs további hosszabbítás. Az 

eredeti szerződés alapján visszakerül az önkormányzat tulajdonába. 

 

Balassa Balázs polgármester: Szeretném megkérdezni, aki ért egyet azzal, hogy névszerinti 

szavazás legyen, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal meghozta az alábbi 

 

68/2010.(IV. 28.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület névszerinti szavazással dönt a 

kérelemben. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy Asztalos Péter és Stéger Anita 199/33 hrsz-u 

lakótelek beépítési kötelezettség hosszabbítására irányuló kérelmét a képviselő-testület 2012. 

december 31-ig hosszabbítsa meg. Amennyiben a meghatározott időn belül sem történik meg 

a telek beépítése, a szerződésnek megfelelően az önkormányzat a szerződésben rögzített 

feltételek mellett visszavásárolja a lakótelket. 

 

Lutár Mária körjegyző: ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét: 

 

 Békefi Péter alpolgármester:  Igen 

 Balassa Sándor képviselő:  Igen 

 Ifj. Baráth Sándor képviselő:  Igen 

 Káli Magdolna képviselő:  Igen 

Ódor Zoltán képviselő:  Igen 

Szabó Tibor képviselő:  Igen 

 Szőke István képviselő:  Igen 

 Balassa Balázs polgármester:  Igen 

 

Balassa Balázs polgármester: Névszerinti szavazás alapján 8 igen szavazattal a képviselő-

testület meghozta az alábbi döntést. 

 

69/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Asztalos Péter és Stéger Anita 199/33hrsz-u 

lakótelek beépítési kötelezettség hosszabbítására irányuló 

kérelmét 2012. december 31-ig meghosszabbítja. Amennyiben a 

meghatározott időn belül sem történik meg a telek beépítése, a 
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szerződésnek megfelelően az önkormányzat a szerződésben 

rögzített feltételek mellett visszavásárolja a lakótelket. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

kérelmezőket tájékoztassa. 

Határidő: 2010. május 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Rózsahegyi úton lévő önkormányzati területre nyújtott be 

vásárlási kérelmet a Szirtisas Zrt. A képviselő-testület állásfoglalása az volt, hogy a telket fel 

kell értékeltetni. A felértékeltetést azért nem végeztettük el, mert korábban, amikor meg 

szerette volna vásárolni a Zrt, a testület felértékeltette, és az akkori négyzetméterár 11 e Ft 

volt. Kiszámoltam, a jelenlegi négyzetméterára lényegesen kevesebbre jön ki, 8 e Ft körül 

van, amit ők ajánlottak. Jeleztem feléjük, hogy a képviselő-testület már korábban 

felértékeltette, kiindulási alapnak 11 e Ft/m
2
 árat tartanánk mérvadónak, ezért az összegért 

érdekli-e őket, mert akkor megrendeljük az értékbecslést. Az volt a válasz, hogy ők nem 

kívánnak 2,5 millió forintnál többet fizetni a 299 m
2
 –es területért. Kérem a képviselő-testület 

véleményét. 

 

Balassa Sándor képviselő: Eladhatjuk-e áron alul? 

 

Lutár Mária körjegyző: Nem, de nincs értékbecslés. Ötéves értékbecslést nem vehet alapul a 

testület. 

 

Balassa Sándor képviselő: Tudunk-e vele mást kezdeni, mert régen sem tudtunk. 

 

Balassa Balázs polgármester: A rendezési tervben semmi nem változott, ugyanaz a 

szabályozás. Önállóan nem beépíthető telek. 

 

Szőke István képviselő: Szerintem, azt kellene eldönteni, hogy eladjuk-e. 

 

Szabó Tibor képviselő: Azon a részen mekkora az a területnagyság, amire lehet építkezni, 

mert a 11 e Ft sok, ha nem beépíthető. Akkor lett volna jó, amikor az önkormányzat 

felajánlotta, hogy vonják össze, mert nekünk is lett volna egy beépíthető telkünk, neki meg 

kettő. 

 

Balassa Sándor képviselő: Nekünk azaz érték, amit fizet érte, neki meg nagyérték, mert 

összevonhatja a területeit. 

 

Balassa Balázs polgármester: Arra irányult a kérdésem, ha az értékbecslő az 5 évvel ezelőtti 

értéknél alacsonyabb összegben határozza meg az ingatlan forgalmi értékét, a testület azt el 

tudja-e fogadni, mert ugyan eltelt 5 év, de az ingatlanárak annyira nem mentek le. 

 

Ódor Zoltán képviselő: Ne döntsünk most róla, az önkormányzat mindenképp kérje ki az 

értékbecslő álláspontját, fel kell értékeltetni. Akkor látjuk, hogy esetlegesen mekkora a 

különbözet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Maradjunk abban, hogy felértékeltetjük, az értékbecslés 

ismeretében fogunk dönteni. 
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Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2010. július 1-től a nagyobb gázfogyasztóknak, 

ebbe beletartozik az önkormányzat is, dönteni kell a szolgáltató személyéről, tehát a piacról 

kell vásárolni a földgázt. A villannyal kapcsolatban rosszabb helyzetbe voltunk, mert a 

korábbi fejlesztések miatt meg volt kötve a kezünk. A gáznál ilyen kötelezettségünk nincs. 

Ma megkeresett egy energia bróker cég, amennyiben az önkormányzat megbízza, 

megpályáztatja és a legjobb ajánlatot tevő céget ajánlja az önkormányzatnak.  

 

Békefi Péter alpolgármester: Meglepő módon jól működnek ezek az energia bróker cégek, 

döbbenetes árkülönbözettel tudnak előállni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Igazából nekünk nincs rálátásunk, biztos, ha több 

önkormányzatot tudnak bevinni a piacra, sokkal előnyösebb árat tudnak kialkudni, mintha 

egyedül kérünk ajánlatot. Javasolja, bízzák meg a kft, hogy az önkormányzat földgáz 

ellátására.. 

 

Békefi Péter alpolgármester: Meg kell most bíznunk valakit, nagyon sok ilyen bróker cég 

van, hozzanak ajánlatokat. 

  

Balassa Balázs polgármester: Felkérem a képviselő-testület tagjait, a következő testületi 

ülésre hozzanak bróker cégeket, akiktől ajánlatokat tudunk beszerezni. 

 

Korábbi ülésen szó volt a Galéria tetőterének szolgálati lakássá történő kialakításáról. Kérte a 

testület az átalakításra vonatkozóan készítsünk számításokat. 1.100 e Ft körüli összeg lenne. 

Pontos adatokat nem tudok, mert nincsenek tervek, ez hozzávetőleges költség. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ez egy lakás, vagy a teljes tetőtér? 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy lakás, kialakítható a tetőtérben egy fürdő, WC, közösségi 

tér. Gipszkartonnal 1 szoba kialakítható. Anyagköltségről van szó, munkadíjat nem tartalmaz. 

A kialakításra felajánlás alapján kerülne sor, helyi vállalkozó ajánlotta fel.  

 

Balassa Sándor képviselő: Felajánlással készülne el, akkor milyen konstrukció kerül a bérleti 

jogviszonyba? 

 

Lutár Mária körjegyző: A lakásbérleti díja az érvényes határozat alapján kerülne 

megállapításra. 

 

Szabó Tibor képviselő: 1.200 e Ft körüli összegért lenne egy önálló önkormányzati lakás. Én 

támogatom a kialakítását. 

 

Balassa Balázs polgármester: Arra kérem a képviselő-testület döntését, mivel ez a 

tevékenység is építési engedélyköteles, hogy a terveket készítsük el. Aki egyetért azzal, hogy 

a tervdokumentáció az általános tartalék terhére elkészüljön, és annak birtokában a munkákat 

elkezdjük, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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70/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a Galéria tetőterében szolgálati lakás 

kialakítására vonatkozó tervdokumentációt elkészítteti. A 

tervezési költséget az általános tartalék terhére biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a tervezési munkát rendelje 

meg, a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet 

terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: a tervezési munka megrendelésére 2010. május 31. 

     a költségvetési rendelt módosítására 2010. június 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: A testület előző ülésén elhangzott álláspontja alapján a strandi 

kerítéssel kapcsolatban kértem ajánlatot. Amennyibe megtartjuk az oszlopokat és a 

merevítővel ellátott kerítéselemeket rakjuk be, a költsége 550 e Ft. Ha kicseréljük az 

oszlopokat 1 millió forint körüli összegbe kerülne. 

 

Balassa Sándor képviselő: Ha esztétikájában közelít a kulturált kerítéshez, akkor mehet a 

meglévő oszlopokkal. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a merevítővel ellátott kerítéselemből 

készüljön el 550 e Ft értékben a strandi utcafronti kerítés a költségvetésben szereplő forrásból, 

az kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

71/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a strand utcafronti 

kerítése merevítővel ellátott kerítéselemből készüljön el 550 e Ft 

összegben. A kerítés felújítás fedezetét a költségvetésben 

tervezett összeg terhére biztosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a kerítéselemeket rendelje meg. 

Határidő. 2010. május 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Badacsonytördemic község polgármestere kérte, hogy a 71-es 

út mellett a két község határában Badacsonytördemic Alapítványa által felállított kereszthez 

az önkormányzat járuljon hozzá. A kereszt a két község jegyzőjének állít emléket, 50 e Ft 

támogatást kér. 

 

Balassa Sándor képviselő: A felét, 25 e Ft támogatást javaslok. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy javaslat hangzott el. Aki egyetért azzal, hogy 

Badacsonytördemic és Szigliget határában Badacsonytördemic Községért Alapítvány által a 
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két község jegyzőjének emlékére felállított kereszt költségeihez 25 e Ft-tal járuljanak hozzá, 

kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

72/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Badacsonytördemic és Szigliget határában 

Badacsonytördemic Községért Alapítvány által a két község 

jegyzőjének emlékére felállított kereszt költségeihez 25 e Ft-tal 

járul hozzá. 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: 2010. május 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Képviselő társai előtt ismert, az idei évben 750 éves a vár. 

Több olyan rendezvény, illusztris vendég lesz, akinek illik ajándékot adni. Bortartókra, 

oklevéltartóra kaptam ajánlatot. (Bemutatja az ajánlatokat.) A bortartó doboz 2500 Ft/db, a 

plakett 10 – 30 db közötti vásárlásnál 4400 Ft. A bortartóból 20 db-ot gondoltam, a plakettből 

pedig 15 db-ot. 

 

Káli Magdolna képviselő: A bor hasznosabb egy-egy vendégség során. Szépek a plakettek, 

de azt egy idő után elteszik az emberek.  

 

Szőke István képviselő: Szerintem kevés lesz 20 db. 

 

Balassa Balázs polgármester: Biztos, hogy kevés, de nem mindenki kapná ezt az ajándékot. 

Javasolja, hogy az Alanex Kft-től 20 db 2500 Ft-os bortartót, és 15 db 4400 Ft-os fatartóban 

lévő plakettet rendeljenek meg a vár költségvetésében tervezett reprezentációs költség terhére. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

73/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az Alanex Kft-től (4400 Nyíregyháza, 

Selyem u. 45.) 20 db 2500 Ft-os bortartót, 15 db 4400 Ft-os 

fatartóban lévő plakettet rendel meg a vár költségvetésében 

tervezett reprezentációs költség terhére. 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Kistérségi ülésen felvetődött, hogy Lesenceistvánd 

önkormányzata, illetve a társulás által pályázott busz Áfa összegét fizessük ki, mert ők nem 

tudják elhozni, az Áfá-t nem tudják kifizetni. Az Áfa összege durván 1.900 e Ft. Annyi a 

szépséghiba, hogy Lesenceistvánd önkormányzatának a tulajdonába maradna, mi csak 

üzemeltetésre vehetnénk át az Áfa összegért. Ezt végig kell járni, alaposan át kell gondolni, el 

kell dönteni mennyi azaz időtartam, amiért ennyi pénzt hajlandók lennénk kifizetni. 
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Szőke István képviselő: 1.900 e Ft-ért olyan 9 személyes kisbuszt veszel, ami dalol, és a 

sajátod lenne. 

 

Balassa Balázs polgármester: Egy kicsit tartok attól, hogy pályázaton nyert buszt mi 

üzemeltessünk. 

 

Szabó Tibor képviselő: A társulásban mi is benn vagyunk, nem úgy működik, hogy jogosan 

adják át nekünk? 

 

Balassa Balázs polgármester: Igen, de a tulajdonos Lesenceistván önkormányzata, és nem a 

kistérségi társulás. A forrása is meg lenne, mivel 1.031 e Ft-ot visszakapunk a társulástól, és 

600-700 e Ft-ot meg szántuk vásárlásra, de én félnék ettől, ismerve a pályázati ellenőrzéseket. 

Szóval nem minden áron kell nekünk. 

 

Balassa Sándor képviselő: Az igaz, hogy nem mindenáron kell, de akkor keressünk 

megoldást. 

 

Szabó Tibor képviselő: Az lenne a megoldás, ha mi vásárolunk egyet. 

 

Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Lesenceistvánd önkormányzata által 

pályázati úton nyert buszt üzemeltetésre az önkormányzat ne vegye át, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

74/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Lesenceistvánd önkormányzata által 

pályázati úton nyert buszt üzemeltetésre – Áfa kifizetése mellett 

– nem veszi át. 

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 

Lesenceistván Önkormányzat képviselő-testületét tájékoztassa. 

Határidő: 2010. május 20. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

 

Balassa Sándor képviselő: Maradjunk a busznál. Döntsük el, hogy akarjuk-e, és emeljük 

meg a beszerzésre fordítható összeget. 

 

Balassa Balázs polgármester: Ha az iskolát tovább akarjuk működtetni, és arra számítunk, 

hogy más községekből hozunk gyerekeket, akkor kell. Következő ülésre Szőke István 

képviselő társa nézzen utána, milyennel érdemes foglalkozni, ő ért hozzá. 

 

Az Ügyészségtől kaptunk egy felszólító levelet a Szigliget Községért Közalapítvánnyal 

kapcsolatban. Az elmúlt években az alapítvány a kötelező üléseket sem tartotta meg, ezért 

felül kell vizsgálni az alapítvány működését. A képviselő-testület véleményezte a korábbi 

kuratórium tagjait is. Bokros házaspár és Tóth László lemond kuratóriumi tagságukról. Mai 

nap az alapítvány tagjai összeültek és javasoltak személyeket elnöknek, illetve tagoknak. 

Jelenlegi tagok Szabó Tibor, Kissné Szennyai Márta, Janauschek József és én. Tagoknak 
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Bakos Attilát, Csiszár Jenőt, elnöknek Simon Pétert javasolták. Póttagnak Kosztolányi 

Dénesre gondoltak. Az volt az állásfoglalás, hogy a helyi érdekeltség megvan, olyan 

személyeket válasszunk, akik tudnak tenni a faluért. 

 

Lutár Mária körjegyző: Először azt kell tudni, hogy a felsorolt személyek vállalják-e. Ha 

megkapják a nyilatkozatot, hogy vállalják a tisztséget, akkor a képviselő-testület dönt a 

kuratórium tagjairól. 

 

Balassa Balázs polgármester: Akkor a felsorolt személyeket megkeressem, hogy az 

alapítványi tisztséget elvállalják-e, ezt követően teszek javaslatot az új kuratóriumi tagok 

megválasztására. 

 

Polgármester költségtérítése 

 

Szabó Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: 2010. január 1-től megváltoztak a polgármesterek 

költségtérítésének szabályai. A költségtérítésként megállapított összeg után a polgármesternek 

személyi jövedelemadót, nyugdíj járulékot, egészségbiztosítási járulékot, az önkormányzatnak 

pedig a bérjellegű kifizetésekhez hasonlóan nyugdíjbiztosítási járulékot egészségbiztosítási 

járulékot stb kell fizetni. Balassa Balázs polgármester kérte, hogy 2010. február 1-től a részére 

megállapított költségátalányt szüntesse meg. Ettől az időponttól számlával igazolt költségeit 

számolja el.  

Javasolja, hogy a képviselő-testület Balassa Balázs polgármester részére a polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV torvény 18. § (2) bekezdése szerint megállapított költségátalányt 2010. 

február 1. napjától szüntesse meg. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

75/2010.(IV. 28.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület Balassa Balázs polgármester kérelmére a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV 

torvény 18. § (2) bekezdése szerint megállapított költségátalányt 

2010. február 1. napjától megszünteti. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.20 órakor bezárta. 

 
 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 

 

 

Ódor Zoltán 

képviselő 

jkv.hitelesítő 


