Képviselő-testület
Szigliget

Jegyzőkönyv

Készült a Képviselő-testület 2010. október 14-én 18.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről.
Az ülés helye: Általános Iskola Zsibongója, Kossuth u. 53.

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Balassa Sándor képviselő
Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Szabó Tibor képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Varga Sándor Választási Bizottság elnöke
Lutár Mária körjegyző
Lakosságrészéről: 17 fő
Szabó Tibor körelnök: Sok szeretettel köszönti az alakuló ülésen megjelentek. Megállapítja,
hogy az 5 képviselő jelen van, az alakuló ülés határozatképes.
Az ülést megnyitotta.

2
Szabó Tibor korelnök: Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.
A 8 napirendi pontot, az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztását a következő testületi
ülésen javasolja megtárgyalni.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
3./ A polgármester programjának ismertetése
4./ Alpolgármester megválasztása
5./ Alpolgármester eskütétele
6./ A polgármester illetményének megállapítása
7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8./ Vegyes ügyek
Az önkormányzat gazdasági programja előkészítése
Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
1./ Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Szabó Tibor korelnök: Felkéri Varga Sándort a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a
választás eredményét ismertesse a megjelentekkel.
Varga Sándor választási bizottság elnöke: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket.
A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választások rendben lezajlottak. A szavazás
során rendkívüli esemény nem történt.
A községben nyilvántartásba vett szavazópolgárok száma 861 fő. A szavazáson 551
választópolgár jelent meg hogy a jelöltekre leadja szavazatát. A polgármester jelöltekre
leadott szavazatok közül 540 volt az érvényes szavazatok száma.
A polgármester választáson 3 jelölt indult. A 540 érvényes szavazat a következők szerint
oszlott meg a jelöltek között:
Balassa Balázs 367 szavazatot, Mezey Artur 75 szavazatot, Ódor Zoltán 98 szavazatot kapott.
A megválasztott polgármester Balassa Balázs
A képviselőválasztás során a választópolgárok 1847 érvényes szavazatot adtak le a jelöltekre,
a következők szerint:
Balassa Sándor 292, Baráth sándor 342, Káli Mária Magdolna 443, Mezey Artur Attila 185,
Ódor Zoltán Péter 273, Szabó Tibor 312 szavazatot kapott.
A megválasztott képviselők:
Balassa Sándor
Baráth Sándor
Káli Mária Magdolna
Szabó Tibor
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2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
Szabó Tibor korelnök: Felkéri a képviselőket, hogy az 1994. évi LXIV. törvény 1. § (7)
bekezdés szerinti esküt tegyék le.
A képviselők az esküt letették
Szabó Tibor korelnök: Felkéri a polgármestert, hogy az 1994. évi LXIV. törvény 1. § (7)
bekezdés szerinti esküt tegye le.
A polgármester az esküt letette
Varga Sándor választási bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket.
Esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Szabó Tibor korelnök: Megköszöni a Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját, és a
bizottságnak a választások lebonyolításával kapcsolatban végzett munkáját.
3./ A polgármester programjának ismertetése
Szabó Tibor korelnök: Felkéri a polgármestert, ismertesse polgármesteri programját.
Balassa Balázs polgármester: Szeretném ismételten megköszönni mindazoknak, akiknek
eddig nem volt rá alkalmam, hogy ismét bizalmat szavaztak, immár 4-ik alkalommal tehetek
esküt. Amikor 12 éve képviselőként indultam, az volt a célom, hogy képviselőként segítsem
az akkori polgármester és képviselő társaim munkáját. 4 év elég volt arra, hogy
megfogalmazódjon bennem, azok a célok, amikért dolgoztunk 4 év alatt, sok mindenben nem
egyezik azzal, ami bennem hosszútávon koncepcióként megfogalmazódott, ezért úgy
döntöttünk a családdal, a támogatókkal, hogy megmérettetek, és a lakosság bizalma alapján
polgármesternek választott a település. A képviselő-testülettel közösen akkor elkészítettünk 8
évre egy programot, aminek legfontosabb céljait úgy érzem sikerült teljesítenünk. Az idei
évben letelt ez a 8 év, közben a lakosság újabb bizalmat szavazott. Az idei évben
elgondolkodtam, hogy induljak-e újra polgármesternek. Oly nagymértékű volt az a ráhatás,
ami külsőleg ért engem, hogy elindultam, és boldog vagyok, hogy a településen olyan
emberek élnek, akik a polgármester jelöltek programja alapján el tudta dönteni, hogy melyek
azok a célok, elképzelések, aminek van realitása és megvalósíthatók. Úgy érzem, tudták
értékelni azt a 8 év munkáját, amit közösen képviselő társaimmal elvégeztünk. Büszke
vagyok rá, hogy a település lakossága, újra megválasztott bennünket. Az elmúlt 8 év alatt
stabil anyagi hátteret alakítottunk ki, illetve, ha a környező településeket figyelembe vesszük,
egyértelműen kijelenthetjük, hogy a fejlesztések tekintetében vagy hasonló, vagy nagyobb
eredményeket értünk el. Természetesen ehhez kevés lett volna a képviselő-testület, a
bizottság, ehhez kellett a lakosság odaadó támogatása és munkája, kellett a közösség. Az a
közösség, ami társadalmi munkák tekintetében, programok tekintetében, a minden napi élet
során komolyan hozzájárult ahhoz, hogy parkok alakultak ki, sikeres rendezvények
szerveződtek, értékek teremtődtek. Ezt elsődleges célként szeretném megjelölni, hogy a
közösséget tovább együtt tartani, hisz ez egyre nehezebb, mindannyian érezzük, mert
valamennyien tudjuk, hogy a legnagyobb feladatunk a megélhetés biztosítása. Választási
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programomban is jeleztem, hogy ismét elkészült egy 8 éves koncepció, mert nem lehet egy
település életében 4 évben gondolkozni. Az, hogy 4 év múlva velem, a képviselő-testülettel,
ezt nem tudhatjuk. Nagyon remélem, ha 4 év múlva nem mi fogjuk vezetni a települést, akkor
is azt a programot, ami munkát mi elkezdünk ez alatt a 4 év alatt, a következő képviselőtestület folytatni tudja, mert hiszek abban, hogy meg tudjuk győzni a települést, az utánunk
következő vezetőket, hogy ez a cél, ez a koncepció, amit elkészítettünk, az igenis a jövő
fejlődését szolgálja. Legnagyobb feladat a település stabilitásának megőrzése, anyagi
helyzetének biztosítása. Második legnagyobb feladat az intézmények megtartása, gondolok
iskolára, óvodára, önkormányzatra. Meg kell tartani ezt a központi szerepet, ami most
Szigligetre jellemző, és ez nagyon nehéz feladat lesz. Jelenleg nem az a cél, hogy ilyen
kistelepülésen működjön iskola, önkormányzat és minden olyan, ami csak pénzt visz el, nem
gazdaságos. Nem tekinthetünk úgy egy iskolára, hogy gazdaságilag megéri-e, a gyerekekre, a
munkalehetőségekre kell figyelni. Egyre inkább érzem és kijelenthetem, hogy átérzik ezt az itt
dolgozók is, és tesznek is azért, hogy az iskola megmaradjon. Ha a tanári karral együtt tudunk
dolgozni, akkor közösen ezt el tudjuk érni, meg tudjuk oldani, ezt a problémát. Hogyan tudjuk
ezt az akadályt venni? Egyetlen dolog kell, az anyagi forrást biztosítani. Sajnos ezt másképp
nem tudjuk, nem lehet, az ország vezetése, kormánya nem fogja a plusz anyagi forrást
biztosítani, ha mi ezt nem tudjuk előteremteni. A képviselő-testület az elmúlt 8 évben, és a
következő 4 évben is azért fog dolgozni, hogy az iskola, az önkormányzat megmaradjon. Itt
legyen a posta, itt legyen az orvosi rendelő, tehát, akik itt élnek, azoknak a komfort érzete jó
legyen. Amint mondtam, ehhez pénz kell. Az önkormányzatnak a turisztikai attrakcióit
fejleszteni kell, még inkább eladhatóvá kell tenni, annak érdekében, hogy az önkormányzat a
következő években is meg tudja tenni azt a gesztust a lakosság felé, hogy a szemétszállítási
díj felét átvállalják, - ilyen önkormányzat nincs itt a környéken -. Ez is egy lehetőség, de csak
azért tudjuk megtenni, mert a vár, a strand, olyan bevételt termel, amiből tudunk pénzeket
mozgósítani. Csak akkor fogjuk tudni ezt a továbbiakban is megtenni, ha ezek tovább termelik
a településnek a plusz bevételeket. Csak turisztikai bevételek növelésével tudjuk a települést
fejleszteni, a turisztikai attrakciókkal tudunk az itt élő embereknek bevételt, illetve
munkahelyet teremteni. Nem a cél, amit két ellenfelem programjában is olvastam, hogy
Szigligeten csak közmunkásoknak munkát adni. Ma is van olyan, akinek magasabb szintű
végzettsége van, igenis gyermekeinknek, akik most tanulnak, vagy akik kénytelenek voltak
munkahely hiánya miatt elmenni, vissza tudjanak jönni, itt tudjanak maradni. Azoknak az
embereknek, akik itt élnek, munkahelyet kell teremteni, és nem csak fűnyírást, ároktisztítást.
Elhangzott, hogy el kell zavarni a befektetőket. Minden önkormányzat a Balaton-parton azon
küzd, hogy aki pénzt hozna a településre, a fejlesztést csinálja, oda csábítsa. Ezek az emberek,
ha csak a felét valósítják meg annak, amit a rendezési terv kapcsán mi lehetőségként
biztosítottunk számukra, akkor Szigligeten az állandó lakosság tekintetében, úgy gondolom,
nem lesz munkanélküliség. Ha kicsivel több valósul meg, akkor a fiatalok vissza tudnak jönni
a településre. Csak így van a településnek jövőképe.
A képviselő-testület most nem fog nagy ígérgetésekbe bocsátkozni, nekünk a legnagyobb
ígéretünk az, hogy a továbbiakban is stabil, belátható, működtethető település a cél, és
megteremteni minden olyan elképzelésnek az alapjait, ami arról szól, hogy a település
fejlődik, az itt élő emberek plusz bevételhez jutnak, és munkahelyek teremtődnek. Azt is el
kell, hogy mondjam, szeretném, ha a képviselő-testület ebben partner lenne, a terheket együtt
vállaljuk, a képviselő-testület döntéseiben azt támogatná, hogy legyünk szociális érzékenyek,
akik rászorulók, olyan anyagi helyzetben vannak azt támogassuk, de az adófizetési morált
javítani kell. Itt elsősorban az idegenforgalmi adóra gondolok. Gyalázatos a befizetés, évek
óta probléma, és azok nem fizetik be, akiknek példát kellene mutatni. A közös teherviselés
egy település életében nagyon fontos, és nemcsak a kezünket nyújtjuk, és elvárunk.
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Fejlesztésekről is beszéljünk. A jövő évben elindítjuk egy közösségi tér építési munkálatait,
ami alkalmas lesz arra, hogy a település lakói összejöjjenek rendezvényeken, az
egyesületeknek helyet tudjunk biztosítani. Ez a régi mozi épületnek az átépítését jelenti.
Bízom benne, hogy a jövő évi falugyűlést már ott tudjuk tartani. Több tervünk van az
infrastrukturális feltételek biztosítására, ilyen a csapadékvíz elvezetésre benyújtott 107 milliós
pályázatunk, mert az időjárás, mint tudjuk, egyre kiszámíthatatlanabb. Több olyan turisztikai
jellegű célunk, tervünk van, ami kimondottan a település stabilitását fogja szolgálni.
A település összetételében, sokszor így fogalmazunk, nem helyesen, két ingatlantulajdonos
csoportból tevődik össze. Az állandó lakos és a nyaraló tulajdonos. Nekünk képviselőknek
fontos feladatunk az, hogy ezt a két csoportot egy fontos cél mellé odaállítsuk, és megértsék a
nyaraló tulajdonosok is, és az állandó lakosok is, hogy csak együtt tudunk olyan települést
kialakítani, ahol a közbiztonság olyan, amiről régóta álmodunk, olyan a település rendje,
tisztasága, amire a továbbiakban is büszkék lehetünk. Sajnos vannak olyan
ingatlantulajdonosok, akik nem érzik át, hogy tisztán kell tartani a házuk előtti területet.
Nem utolsó sorban meg kell keresnünk a lehetőségét annak, hogy azok a tehetősebb
ingatlantulajdonosok, akik vagy anyagilag, vagy befolyásuk által tudnak tenni a településért,
mellé álljanak céljainknak, és támogatni tudják a beruházásokat, fejlesztéseket. Meg tudjuk
értetni velük, hogy ez nem ellenük van, hanem értük, mert sajnos azt kell tapasztalnom, hogy
nagyon sokan úgy érzik, hogy bizonyos fejlesztések, amik lehetőséget biztosítanak arra, hogy
több vendég jöjjön Szigligetre, az az ő érdekeik ellen van, mivel a nyugalmukat
veszélyeztetik, a strandon nagyobb a zsúfoltság. Bizonyos fokon ebben van igazság is, ezt kell
nekünk okosan kezelni, a közép utat megtalálni, hogyan tudunk adni is, és ezért cserébe mi az
amit elvárhatunk, mert csak együtt tudjuk a települést arra a szintre hozni, amit szeretnénk
elérni. A jövőképnél azt írtam, hogy Szigliget csodálatos természeti adottságaival,
műemlékeivel, bevételei lehetőségeivel, meg tudjuk teremteni azt, hogy Szigliget egy olyan
stratégiai település lehessen, ami nem érzi meg annyira az országon belüli problémákat,
könnyebben tudja kezelni gondjait és pénzösszegeinek mozgatásával egyszerűbben tud egy
élhetőbb települést létrehozni. Ehhez kérem mindenki segítségét, dolgozzunk együtt 4 évig,
hisz az eltelt 8 év alatt Szigliget olyan elismertséget szerzett, ami korábban nem volt jellemző.
Visszatekintve nem telt el úgy egy-egy hét, hogy ne lett volna TV műsorban, országos
napilapban, turisztikai lapokban, rádióban, ne lenne cikk, riport Szigligetről. Szigliget egy
csoda, erre legyünk büszkék. Nekünk kötelességünk, hogy erre a településre vigyázzunk, és
az értékeket megőrizzük az utókornak, mert Szigligetet még nem sikerült tönkretenni. Úgy
gondolom a rendezési terv is úgy van összeállítva, ha ezek a célok megvalósulnak, Szigliget
megmarad olyannak, amilyen, csak komfortosabbá, élhetőbbé válik, és munkahelyeket
teremtünk vele. Köszönöm.
Szabó Tibor korelnök átadja az ülés vezetését Balassa Balázs polgármesternek
4./ Alpolgármester megválasztása
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület - saját tagjai közül - a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére alpolgármestert választ. Javasolom, hogy a Képviselő-testület a titkos
szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hozzon létre. A bizottság elnökének
Káli Magdolna, tagjainak Balassa Sándor és Baráth Sándor képviselőket javasolom
megválasztani.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
128/2010.(X. 18.) Kt. sz.
Határozatot
A Képviselő-testület szavazatszámláló bizottság
elnökének
tagjainak

Káli Magdolna képviselőt,
Balassa Sándor képviselőt
Baráth Sándor képviselőt

választja meg.

Balassa Balázs polgármester: Olyan személyt javaslok, akivel már 12 éve dolgozok együtt.
Javasolom, hogy alpolgármesternek Szabó Tibor képviselőt válassza meg a Képviselőtestület.
Szabó Tibor képviselő a szavazásban nem vesz részt
A polgármester a szavazás időtartamára szünetet rendel el.
Káli Magdolna szavazatszámláló bizottság elnöke: Ismerteti a szavazás eredményét.
Az urnában talált szavazólapok száma: 4
Az érvényes szavazólapok száma: 4
Szabó Tibor alpolgármester jelöltre leadott szavazatok száma: 4
A megválasztott alpolgármester Szabó Tibor
A titkos szavazásról készölt jegyzőkönyv a jegyzőkönyv melléklete.
Szabó Tibor képviselő: Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, azon leszek, hogy
tisztességgel, becsülettel a köz szolgálatába helyt álljak.
5./ Alpolgármester eskütétele
Balassa Balázs polgármester: Felkéri az alpolgármestert, hogy az 1994. évi LXIV. törvény
1. § (7) bekezdés szerinti esküt tegye le.
Az alpolgármester az esküt letette. Eskü okmány a jegyzőkönyv melléklete.
A polgármester átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek.
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6./ A polgármester illetményének megállapítása
Szabó Tibor alpolgármester: Bejelenti, hogy előzetes egyeztetés alapján a polgármester a
döntéshozatalban nem vesz részt.
Balassa Balázs polgármester elhagyja az üléstermet
Szabó Tibor alpolgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a polgármester
illetményét a képviselő-testület a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény rendelkezéseit figyelembe véve, összegszerűen állapítja meg. A polgármester
illetménye a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye összegénél nem lehet
kevesebb. A polgármester illetménye megválasztását megelőzően 329.700 Ft volt. Javasolom,
hogy a képviselő-testület a polgármester illetményét 2010. október 3-tól 329.700 Ft összegben
állapítsa meg.
Balassa Sándor képviselő: Ez egy indítvány, lehet más a véleményünk.
Lutár Mária körjegyző. A polgármester illetményét 270.000 Ft és 347.800 Ft között lehet
megállapítani. A polgármester úrral egyeztettünk, ő azt kérte, hogy az előző ciklusban
megállapított összegnél magasabb összegbe ne állapítsa meg a testület az illetményét.
Balassa Sándor képviselő: Ezt nekünk el kell fogadni?
Lutár Mária körjegyző: Nem kell elfogadni, magasabb összeget is megállapíthat a testület.
Balassa Sándor képviselő: Alapvetően ronda dolognak látszik, hogy az én számból hangzik
ez el, de évek óta ezzel vívódunk. Balázs semmiféle plusz juttatást, illetve a 4 évvel ezelőtti
bérénél többet nem hajlandó elfogadni, ugyanakkor az áldozatos munkájával úgy gondolom,
jelentős többletbevételhez juttatta a települést. Nem tudom, nem kellene-e felülvizsgálni az ő
makacsságát, konokságát és felemelni a bérét. Azt indítványozom, hogy emeljük meg, mert
évközben megint nem fogja hagyni.
Szabó Tibor alpolgármester: Megkérdezem mennyi a maximum adható összeg, és azt
fogom szavazásra bocsátani.
Lutár Mária körjegyző: 347.800 Ft a bruttó összeg.
Szabó Tibor alpolgármester: Javaslom, hogy Balassa Balázs polgármester illetményét 2010.
október 3-tól 347.800 Ft összegben állapítsa meg a képviselő-testület.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
129/2010.(X. 14.) kt. sz.
Határozatot
A Képviselő-testület Balassa Balázs polgármester illetményét a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
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önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 3. § (2) bekezdése, valamint a 4/A. § (3) bekezdése
alapján 2010. október 3-tól 347.800 Ft-ban határozza meg.
Megbízza a körjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatóságát a határozat kivonat
megküldésével tájékoztassa az illetmény folyósítása céljából.
Határidő. 2010. október 22.
Felelős: Lutár Mária körjegyző
Balassa Balázs polgármester visszatér az ülésterembe.
Szabó Tibor alpolgármester: Közlöm veled, hogy munkabéredet Balassa Sándor képviselő
társunk javaslatára megemeltük.
Balassa Balázs polgármester: Nem véletlenül volt az, hogy 8 éven keresztül soha nem
fogadtam el sem jutalmat, sem más plusz juttatást. Én tisztában vagyok azzal, hogy a
településnek ezt a bért kitermelni nem egyszerű. Tisztában vagyok azzal, hogy a településen
élő emberek megélhetése nem könnyű, és nagyon nem örülök, és nem támogatom a bér
emelését. Úgy gondolom, hogy bárki, aki elvállalja a polgármesterséget, bárki, aki elvállalja a
képviselői tagságot, igaz, ha főállású a polgármester, egy megélhetést kell a családjának
biztosítani, nem lehet cél az, hogy a települést esetleg anyagilag megkárosítsa. Nem örülök
neki, hogy a képviselő-testület megemelte a béremet.
Mindettől függetlenül köszönöm a képviselő-testületnek, hogy ezzel elismerte a munkámat,
de hangsúlyozom még egyszer, és remélem, hogy ezt mindenki érzi, és érezte, hogy ezt
pénzért nem lehet csinálni. Soha nem fordult meg a fejemben, hogy azért csináljak meg
valamit, mert ezért többet kapok, több lehet a juttatásom. Polgármester a település szolgája, én
úgy gondolom és úgy is érzem, hogy kötelességem mindent megtenni a településért.
7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Szabó Tibor alpolgármester elhagyja az üléstermet
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású
alpolgármesternek tiszteletdíjat állapíthat meg, úgy, hogy az ne érje el a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület az alpolgármester tiszteltdíját 2010. október 14-től havi
56.000 Ft összegben állapítsa meg.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
130/2010.(X. 14.) kt. sz.
Határozatot
A Képviselő-testület Szabó Tibor alpolgármester tiszteltdíját
2010. október 14-től havi 56.000 Ft összegben állapítja meg.
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Megbízza a körjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatóságát a határozat kivonat
megküldésével tájékoztassa a tiszteletdíj folyósítása céljából.
Határidő: 2010. október 22.
Felelős: Lutár Mária körjegyző
Szabó Tibor alpolgármester visszatér az ülésterembe
Vegyes ügyek
1. Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítése
Balassa Balázs polgármester: Minden ciklus elején az önkormányzat elkészíti gazdasági
program tervét, ami alapján fog és tud dolgozni a képviselő-testület. Ebben szerepelnek
mindazok a célok, fontosabb feladatok, amit a következő négy évben el kell látnia, meg kell
oldani, és el kell végezni a képviselő-testületnek, annak érdekében, hogy a cél, melyeket
kitűznek, teljesüljenek. Remélem, hogy a következő négy évre is olyan célokat sikerül
kitűzni, amik teljesíthetők. A gazdasági program elkészítése a polgármester feladata, a
testülettel közösen, melynek határideje 2011. március 31. Az a javaslatom, bízzatok meg
azzal, hogy ez év végéig terjesszem a testület elé véleményezésre.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a polgármesternek az önkormányzat
gazdasági programjának elkészítésére, és azt december 31-ig véleményezésre terjessze a
testület elé.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
131/2010.(X. 14.) Kt. sz.
Határozatot
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
önkormányzat 2011 – 2014 évekre vonatkozó gazdasági
programját készítse el, véleményezésre terjessze 2010. december
31-ig a képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
2. Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Balassa Balázs polgármester: A Képviselő-testületnek az alakuló ülést követő 6 hónapon
belül felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ez azért is fontos, és
elengedhetetlen, mert a képviselők száma is változott, ennek megfelelően nehéz lenne három
bizottságot alapítani. Javasolni fogom a testületnek, hogy a bizottságok számát csökkentsük.
Egy bizottságot javaslok létrehozni, melyben három képviselő és két külsős vesz részt. A
bizottságnak a neve Ügyrendi és Szociális Bizottság lenne, és a településfejlesztéssel
kapcsolatos döntéseket a képviselők a testületi üléseken hozná meg. Azokat a döntéseket,
melyek szociális kérdésekben felmerülnek, javaslatom szerint a képviselő-testület ruházza át a
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szociális bizottságra, a testület az ehhez szükséges pénzeszköz meghatározásában, illetve
kényes kérdésekben, melyben a bizottság nem tud dönteni, döntsön.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület adjon megbízást a körjegyzőnek az SZMSZ átfogó
felülvizsgálatára.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
132/2010.(X. 14.) Kt. sz.
Határozatot
Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy Szigliget
Község
Önkormányzatának
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának átfogó felülvizsgálatát végezze el, és az SZMSZ
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet készítse el.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

3. Közbeszerzési terv módosítása
Balassa Balázs polgármester: Mint már említettem 54 millió forintot nyertünk a mozi
helyiség átépítésére. Ez eléri azt az értékhatárt, ahol közbeszerzést kell kiírni. A közbeszerzés
kiírásához szükséges döntéseket a képviselő-testületnek meg kell hozni, hogy a munkák
elkezdődhessenek. A pénzügyi forrás jelenleg a költségvetésben nincs elkülönítve, illetve
nincs meghatározva, hogy a közbeszerzési eljárást ki folytassa le. A következő testületi ülésre
előkészítem, hogy honnét tudjuk a szükséges forrásokat biztosítani, illetve a közbeszerzés
lebonyolítását is előkészítem, és a közbeszerzési terv módosítását, mivel a jelenlegi
közbeszerzési tervünkben ez nem szerepel. Azt tudni kell, hogy annak ellenére, hogy
megjelenítjük a költségvetésbe, pénzmozgás nem lesz, de a közbeszerzést addig nem lehet
elindítani, amíg a pályázók nem látják, hogy az anyagi forrás biztosított. A beruházáshoz 18
millió forint önerőt kell biztosítani. Örömmel mondhatom, hogy a 18 millió jelenleg is a
tartalék terhére átcsoportosítható.
Az a javaslatom, bízzon meg a testület, hogy a közbeszerzési terv módosítását, az anyagi
forrás biztosításának formáját, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolítására előkészítsük az
anyagot a következő testületi ülésre. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
133/2010.(X. 14.) kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
közbeszerzési terv módosítására, az anyagi forrás biztosítására,
illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó
anyagot a soron következő képviselő-testületi ülésre készítse
elő.
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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4. 0153/10 hrsz-u ingatlan bérleti ügye
Balassa Balázs polgármester: A 0153/10 hrsz-u ingatlan bérleti ügyét a képviselő-testület
már tárgyalta, javasolta készítsem elő a szerződés tervezetet. Páhy László nem kívánja az
ingatlant tovább művelni, nem kíván új bérleti szerződést kötni. Szegvári Viktor jelezte, hogy
az előző bérlővel kötött feltételek mellett bérbe szeretné venni az ingatlant. Feltételek a
következők: bérleti díj összege 10 e Ft/év, csak szőlőművelés folytatható az ingatlanon,
amennyiben az ingatlant bérbeadó értékesíti, a képviselő-testület által meghatározott vételáron
a bérbevevőnek elővásárlási joga van. Szegvári Viktor a bérleti szerződés időtartamát 10 évre
szeretné megkötni. Én az 5 éves bérleti szerződéskötést tudom javasolni. Amennyiben nincs
észrevétel, javaslom, hogy a 0153/10 hrsz-u ingatlant Szegvári Viktornak adja bérbe a
képviselő-testület. A bérleti szerződés 5 évre szól, a bérleti díj összegét évi 10 e Ft-ban
állapítsa meg. A bérleti szerződés tartalmazza, amennyiben az ingatlant bérbeadó értékesíti, a
képviselő-testület által meghatározott vételáron a bérbevevőnek elővásárlási joga van. Aki,
ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
134/2010.(X. 14.) Kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület a 0153/10 hrsz-u mezőgazdasági ingatlan
bérlőjéül 5 évre Szegvári Viktor 1028 Budapest, Templom u. 56.
szám alatti lakost jelöli ki. A bérleti díj összegét évi 10 e Ft-ban
állapítja meg. A területen lévő szőlőművelést folytatni kell.
Amennyiben az ingatlant bérbeadó értékesíti, a képviselőtestület által meghatározott vételáron a bérbevevőnek
elővásárlási joga van.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
kérelmezőt tájékoztassa, a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

5. Mezeyné Verő Katalin lakbér ügye
Balassa Balázs polgármester: Mezeyné Verő Katalin használja a Kisfaludy utca 27. szám
alatti bérlakást. A bérleti szerződés 2010. szeptember 30-án lejárt, a képviselő-testület kapott
egy kérelmet, amiben kérte a bérlő, hogy hosszabbítsuk meg, illetve kössünk új bérleti
szerződést. Egy hibája volt, hogy magát a kérelmet, akkor nyújtotta be a bérlő, amikor a
testület már nem tartott több testületi ülést. A bérleti szerződés lejárta előtt, már nem tudta a
képviselő-testület tárgyalni, elbírálni, azt, hogy kíván-e újabb időszakra bérleti szerződést
kötni. Mivel döntés nem volt, az önkormányzat részéről semmi olyan tevékenységet,
intézkedést nem tettünk, amíg a képviselő-testület nem határoz, hogy hagyják el az ingatlant,
de azt tudni kell, hogy jelenleg a bérlő jogtalanul használja az ingatlant. Megkérdezem a
képviselő-testületet, hogy a kérelem, ami arról szól, hogy a továbbiakban is bérleti szerződést

12
kössünk Mezeyné Verő Katalinnal és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy ő és családja a
továbbiakban is szolgálati lakásként használja, erre vonatkozóan kérem a testület véleményét.
Szabó Tibor alpolgármester: Amikor az a lakás bérbe lett adva, nekem volt az a javaslatom,
hogy adjuk oda olyan fiataloknak, akiknek lakás gondjuk van, és ne legyen túlzottan nagy a
bérleti összeg, hanem „ugródeszka” szerűen hasznosítsuk. Kevés bérleti összeg mellett
gyűjtögethesse a pénzét, legyenek elképzelések, önálló lakáshoz tudjanak jutni az ott élő
fiatalok. Megkérdezem, rajtuk kívül voltak-e jelentkezők a lakásra. Ne értsék félre, senkivel
nincs problémám, de ha lenne még olyan fiatal házaspár, aki szeretne lakásgondjain segíteni,
ha kettő jelentkező van, én az új jelentkezőre tudnék jó szívvel voksolni. Ha nincs más
jelentkező, akkor az lenne a javaslatom, hogy ennek egy szélesebb nyilvánosságot adjunk.
Balassa Balázs polgármester: Ez, mint szolgálati lakás szerepel. Szolgálati lakást a
fenntartók, üzemeltetők, olyan személyeknek, családoknak szokták biztosítani, akik olyan
tevékenységet folytatnak a településen, ami az önkormányzat üzemeltetése, működtetése
során dolgozik, vagy olyan szolgáltatást lát el, ami a köz számára megold egy problémát,
magyarul szolgáltat. Értem, hogy mit mondasz, sok olyan fiatal van, aki lehet, hogy jobban
rászorulna arra, hogy „ugródeszkaként” kapjon egy lehetőséget, hogy egy jól felszerelt
lakásban lakjon addig, amíg anyagi lehetőségei nem biztosítanak mást. De ez a lakás nem
erről szól, viszont, amikor a képviselő-testület ezt a lakást felújíttatta, megfogalmazódott egy
olyan cél, hogy a rendőrség számára biztosítsuk, hogy a közbiztonság jobb legyen. Hogy ez a
próbálkozás miért hiúsult meg lehetne róla beszélgetni. Mivel akkor a rendőrség nem tartott rá
igényt, azért adtuk oda egy más szolgáltatást nyújtó személynek, de rajta kívül van a védőnő,
az igazgató úr, akiknek nincs megoldva jelenleg a lakás problémájuk. Ők még azt sem
mondhatják, hogy a szüleihez odaköltözik itt Szigligeten, mert ők nem itt élnek. Kérdésedre
válaszolva, nem ők az egyetlenek, akik jogosultak rá, illetve nem ők az egyetlenek, akiknek
lehetne itt helyet biztosítani.
Balassa Sándor képviselő: Én könnyű helyzetben vagyok, mert csak ismételni kell magamat.
Korábban ez már téma volt, tudni kell az illetőről, hogy több mint félévig nem fizetett lakbért.
Úgy gondolom, ha valaki bérleti díj fizetése nélkül használ egy ingatlant, a bérleti
jogviszonya megszűnt. Akkor is nemmel szavaztam, úgy gondoltam nem jogosult rá, most is
azt gondolom, nem jogosult rá, ezzel a magatartással nem jogosult rá, hogy a bérleményben
bérlőként jelen legyen. Ha valaki komolyan akar egy bérleményt használni, akkor fizesse
tisztességesen a bérleti díjat, hisz naponta azt lehet hallani, hogy, aki nem fizeti a hitelét, nem
törleszti, utcára kerül. Ez is az a kategória, ami megkérdőjelezi az ügyfél komolyságát, illetve
szándékát. Nem egy akkora összegről van szó 21.600 Ft/hóról beszélünk egy lakóingatlan
esetében. Ez az összeg a mi szándékunkat, hogy fiatal pár ’ugródeszkának” használja, tükrözi,
ugyanakkor a másik oldalon nincs komolyság. Nem hiszem, hogy bármelyikünk
megengedheti, hogy félévig nem fizet OTP-t, nem fizet lakáshitelt, nem fizet semmit. Magam
részéről nemmel szavazok a bérleti jogviszony meghosszabbításáról.
Balassa Balázs polgármester: Hogy mindenki értse miről beszélt képviselő társa. Amikor
először megkapták a bérleti jogot, akkor olyan szerződést kötöttünk, képviselő-testület
hozzájárult, ahhoz a gázt megvalósítsák, és ezért a szerződés lejártáig nem kellett bérleti díjat
fizetni. Bérlők meg merték tenni azt, hogy annak ellenére, hogy lejárt a bérleti szerződés
minden kérelem nélkül, továbbra is bennmaradtak az épületben. Sokadik felszólítás után,
jöttek a testület elé, hogy ők nem fognak fizetni, mert még nem lakták le a
fűtéskorszerűsítését, annak ellenére, hogy csak a bérleti jogviszony idejére vonatkozik. Erre a
képviselő-testület azt mondta volna, x hónapig jogtalanul voltak az épületben, családostul
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kirakunk, a képviselő-testület toleráns volt, bérleti díjkedvezményt adott, és ismételten
meghosszabbította a szerződésüket, és ezt követően még egy évre megkötöttük a szerződést,
annak ellenére, hogy előtte nem nagyon akartak fizetni. Úgy gondolom a képviselő-testület
mindig is toleráns volt ehhez a családhoz.
Káli Magdolna képviselő: Engedjétek meg nekem, hogy női szemmel én egy kicsit másképp
lássam a dolgot, és talán szociálisan érzékenyebb vagyok, közelebb állnak hozzám a
kisgyerekes családok. A Kati itt dolgozik az általános iskolában. Azt gondolom, hogy télvíz
idejére nem kellene ilyen helyzetbe hozni, pár hónapra meghosszabbítani a szerződésüket.
Baráth Sándor képviselő: Magdinak szeretnék ellentmondani, veled egyetértek, hogy
másnak is tudnák hasznosítani a lakást. A komolyságra, gondolhatták, hogy napirendre fog
kerülni, de ettől függetlenül én eddig is nemmel szavaztam, ezután is nemmel fogok szavazni,
de valószínűleg a következő ülésen újra napirendre fog kerülni, kisgyerekkel együtt el fognak
jönni, hogy megváltozzon a képviselők álláspontja.
Balassa Balázs polgármester: Minden képviselő társam tudja, ha szociális érzékenységről
beszélünk, akkor én általában a maximumot tudom nyújtani. Ezzel az a gondom, ha nekem
van egy gyermekem, van egy családom, megteremtem annak a lehetőségét, az alapjait, hogy
biztosan menjek a télnek, és időben kérelmezem, hogy a szeptember 30-án lejáró
szerződésemet hosszabbítsák meg, hanem azt mondom, én jogkövető vagyok, elindítom
júniusban vagy akármikor, hogy a képviselő-testületnek legyen ideje megtárgyalni. Ha a
képviselő-testület azt mondja, nem, nekem legyen időm meggyőzni a testületet, hogy télre ne
rakjanak ki, mert én úgy szolgáltatok, és olyan rendes ember vagyok, hogy szeretném, ha ezt
megkapnám. Hangsúlyozom, a képviselő-testület tagjaiban, senkiben nem fogalmazódik meg
az, hogy milyen elbánásban részesült a képviselő-testület a Mezey család részéről, ahol csak
lehetett belénk rúgtak. Nem fogalmazódik meg a képviselő-testületben, bár
megfogalmazódhatna, hogy az alapítvány a vár tekintetében mit művelt a Mezey család,
bármit kért a képviselő-testülettől, szolgálati lakás, bérlemény, minden kérelmüket
teljesítettük. Ettől függetlenül, ugyanabban az elbírálásban kell részesíteni, mint bárki mást.
Ha bárki más itt állna előttünk, és elkövetné kétszer, háromszor ugyanazt a hibát, vagy nem
fizet, vagy késve adja be a kérelmet, jogtalanul lakik benne, valószínű a képviselő-testület azt
mondaná, hogy függetlenül attól, hogy Mezeynek hívják, vagy Kovácsnak, azt mondja, hogy
szeretné olyannak adni, akiről tudjuk, hogy betartja a játékszabályokat.
Lutár Mária körjegyző: Azt gondolom, ezt jobban körbe kellene járni, mivel úgy látom a
képviselők álláspontja az, hogy nem hosszabbítják meg a szerződést. Most van egy olyan
törvényi rendelkezés, hogy azokat sem lehet kirakni a lakásból, akik a hitelüket nem fizetik.
Tekintettel arra, hogy kisgyerekkel vannak, még egyszer át kell gondolni, és meg kell nézni a
jogszabályi hátterét is. Azt javasolnám a képviselő-testületnek, hogy a döntést a következő
testületi ülésre halasszák el.
Balassa Balázs polgármester: Nem értek egyet veled. Ha van egy ilyen jogszabályi háttér,
ami a képviselő-testület döntése ellenére – és úgy tudom, hogy van – nem tesz rá lehetőséget,
módot, hogy mi kirakjuk, ettől még a testület dönthet, csak nem tudjuk alkalmazni, mert a
törvény nem teszi lehetővé. A képviselő-testület dönthet úgy, hogy nem kívánunk szerződést
módosítani, az más kérdés, hogy van egy olyan jogszabály, hogy szerződés megléte nélkül, mi
kénytelenek vagyunk lehetőséget biztosítani nekik arra, hogy ott lakjanak, mert nem rakhatjuk
ki őket, de ettől még dönthet úgy a testület, hogy nem kívánunk szerződést kötni velük.
Lutár Mária körjegyző. ….ők is tudják, mi az a végső határidő, amíg a lakásban
maradhatnak, és legyen idejük arra, hogy másik lakást keressenek.
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Balassa Sándor képviselő: A lejárt szerződés milyen felmondási időt tartalmaz.
Balassa Balázs polgármester: Nincs felmondási idő, lejárt a szerződés, nincs szerződés.
Fogalomzavarban vagyunk, nem egy meglévő szerződést bontunk fel és adunk határidőt arra,
hogy x napon belül hagyja el az ingatlant, hanem nincs szerződés. Neki október 1-től már nem
szabadna az épületben lenni, mert nincs szerződése. Erről van szó. Ő kihasználva a település
képviselő-testületének jóhiszeműségét, vagy reménykedve abban, hogy a település lakói úgy
döntenek, hogy vagy Ódor Zoltán, vagy Mezey Artúr lesz a polgármester és ezáltal
meghosszabbítják a szerződésüket.
Szabó Tibor alpolgármester: Az lenne a kérésem, annak ellenére, hogy nem akarunk
szerződést hosszabbítani, legyünk humánusak, és ne máról holnapra kirakni őket. Felhívni a
figyelmüket arra, hogy új szerződéskötés nem lesz, egy bizonyos határidőt megszabva,
felkészülési idejük legyen új lakást keresni. Amit az előbb említettél, hogy emberek miben
bíztak, én attól óvnám főleg téged és az új testületet, hogy ne az legyen, hogy úgy érezzék, itt
ez egy bosszúhadjárat, mert szó sincs erről, hogy máról holnapra történjen egy ilyen szigorú
döntés. Tehát szerződést nem akarok meghosszabbítani, de adni kell egy bizonyos időt, hogy
el tudják tisztességes módon hagyni az épületet.
Dr. Baán Zoltán kér szót
Balassa Balázs polgármester: Megadja a szót
Dr. Baán Zoltán: Lakásbérleti szerződés esetében a bérleti díj nem fizetése, az
szerződésszegés volt, ez már akkor alkalmas volt arra, hogy a bérletet azonnal felmondja a
testület. Az elmaradt bérleti díjat utólag fizette?
Balassa Balázs polgármester: Igen, nincs hátraléka.
Dr. Baán Zoltán: Lejárt a szerződés, itt nem szerződés meghosszabbításáról, hanem új
szerződés megkötéséről, vagy nem megkötéséről van szó. Méltányosság értékelése a testület
részéről, itt ténylegesen végre nem hajtható lesz az azonnali kilakoltatás, mert a téli
hónapokra moratóriumok vannak. A levélben, amit írnak kérelmezőknek, nem a szerződés
meghosszabbításáról kell beszélni, hanem az új szerződés meg nem kötéséről.
Balassa Balázs polgármester: Köszönöm a hozzászólást. Én úgy gondolom, és ezt szeretném
javasolni a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a képviselő-testület nem kíván új
szerződést kötni Mezeyné Verő Katalinnal.
Jeszencsák Edvin kér szót
Balassa Balázs polgármester: Megadja a szót
Jeszencsák Edvin: Jó lenne, ha az érintettek közül itt lenne valaki. De nincs itt, és a kollegám
családjáról van szó, szeretnék szólni ezzel kapcsolatban. Nem tudom, nem ismerem az
előzményeket, de azt kérem a képviselő-testülettől, vegyék figyelembe és méltányolják azt,
hogy én Mezeynével nagyon meg vagyok elégedve, nagyon sokat tesz a gyerekekért, a
községért, hisz minden egyes rendezvényre felkészíti a gyerekeket. Nem biztos, hogy ez
ellensúlyozza a múltban előforduló negatív élményeket és történéseket, de az a kérésem,
tekintettel arra, hogy közeleg a tél, határidőt hagyjon a képviselő-testület, hogy új lakást
tudjanak keresni.
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Balassa Balázs polgármester: Hangsúlyozom még egyszer, nem kívánok itt határidőkkel
foglalkozni, nem kívánom a határozatban szerepeltetni azt, hogy holnap, holnap után, félév
múlva, mikor kell elhagyni a lakást, mert, ahogy a jegyző is mondta, ezt meg kell vizsgálni.
Amennyiben úgy dönt a testület, hogy nem kíván szerződést kötni, magáról a tényről értesíti
őket, hogy a lejárt szerződés helyett, nem kíván a képviselő-testület új bérleti szerződést
kötni.
Balassa Sándor képviselő: Szavazás előtt, mivel ez egy kényes döntéshozatal, és az eltelt 8
évben jó pár kényes döntést hoztunk, és nem mindenki vállalta utólag az akkori döntését, én,
amennyiben támogatjátok, azt javaslom, hogy az elkövetkező 4 évben, minden egyes szavazás
alkalmával, minden egyes szavazat névvel együtt jelenjen meg, ha többségi, ha egyedi, akkor
is.
Lutár Mária körjegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat úgy szabályozza, hogy
kézfeltartással hozza meg a képviselő-testület döntését, nem név szerint. Az SZMSZ
felülvizsgálatával egy időben ezt meg lehet vizsgálni, addig az a javaslatom, hogy a jelenleg
érvényben lévőnél maradjanak. Ebben az esetben névszerinti szavazást javasolsz, a testület
eldönti, hogyan kíván szavazni.
Balassa Sándor képviselő: Hangsúlyozom, én nem akarok senkivel vitatkozni, hogy a „nem”
szavazat, az övé volt, vagy az enyém volt. Én úgy gondolom mindenki vállalja 4 év múlva is
az akkori szavazatának a súlyát, ezért én azt javaslom, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzatban ez módosuljon, ha többségi, ha egyedi, akkor is.
Balassa Balázs polgármester: Az SZMSZ-ről nem döntünk, ez egy javaslat, megvizsgálja a
képviselő-testület, a felülvizsgálatnál dönteni fogunk. Most elhangzott egy felvetés. Aki
egyetért azzal, hogy ebben az ügyben, Mezeyné Verő Katalin szolgálati lakásbérleti
szerződésére vonatkozóan névszerinti szavazás történjen, kérem, most szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot
135/2010. (X. 14.) Kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület névszerinti szavazással dönt a kérelemben
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Mezeyné Verő Katalinnal a
Kisfaludy u. 27. szám alatti szolgálati lakásra nem köt új lakásbérleti szerződést a képviselőtestület, az, kérem, szavazzon.
Lutár Mária körjegyző. ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét:
Balassa Balázs polgármester
Balassa Sándor képviselő
Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Szabó Tibor alpolgármester

Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
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Balassa Balázs polgármester. Névszerinti szavazás alapján 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal a képviselő-testület meghozta az alábbi döntést.
136/2010.(X. 14.) Kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület Mezeyné Verő Katalinnal a Kisfaludy u. 27.
szám alatti szolgálati lakásra nem köt új lakásbérleti szerződést.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről
Mezeyné Verő Katalint tájékoztassa.
Határidő. 2010. október 22.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: Kényes kérdés volt, kényes szavazás volt, biztos, hogy
visszhangja lesz. Mint már mondtam, csak úgy tud a képviselő-testület hatékonyan dolgozni a
településért, ha a település lakói partnerek, ha a település lakói partnerként kezelik az
önkormányzatot, a képviselő-testületet, csak így tudunk hatékonyan együtt dolgozni. A
képviselő-testület, ha azt érezte volna, hogy nem akarnak visszaélni a helyzettel és
folyamatosan partnerek lettek volna, biztos vagyok benne, ahogy háromszor már, most is úgy
döntött volna, hogy bérleti szerződést köt velük.
Dr. Baán Zoltán: Nem tudom, hogy az előző ciklusban a képviselők kaptak-e tiszteletdíjat,
mert ez most kimaradt.
Lutár Mária körjegyző. Nem maradt ki, mert a képviselők tiszteletdíját rendeletben kell
szabályozni. Ez a rendelet érvényben van, e szerint kapják a tiszteletdíjat.
Balassa Sándor képviselő: Én a magam részéről, a tiszteletdíjamról lemondok, és jelenleg
meg nem határozott közösségi célra kérem gyűjteni. Időszakosan meg fogom mondani, illetve
a testület dönt majd arról, hogy amire kérem fordítani, arra a célra elkülöníthető-e. Annak
idején magam és két képviselő társam tiszteletdíjának felajánlásából volt a polgárőr autó.
Hasonló nemes célokra szeretném ezúton is felajánlani.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.40 órakor bezárta.
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