Képviselő-testület
Szigliget

Jegyzőkönyv

Készült a Képviselő-testület 2010. december 29-én 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
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 közül 4 jelen van, a rendkívüli ülés határozatképes.
A rendkívüli ülést megnyitotta.

Balassa Balázs polgármester: Ismertette a rendkívüli ülés javasolt napirendjét.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1./ 2011. évi hulladékszállítási díj
2./ Vegyes ügyek
1./ 2011. évi hulladékszállítási díj
Balassa Balázs polgármester: 2011. évi hulladékszállítási díjra vonatkozó előterjesztést
képviselő társai megkapták. Az előterjesztésben szerepel, hogy mi alapján áll össze a díjtétel.
Az elmúlt évben nem indult be időben a próbaüzem, viszont a megállapodásoknak
megfelelően az erre vonatkozó díjakat az önkormányzat befizette, a többletbefizetéseket
jóváírhatjuk, vagyis ezzel az összeggel csökken a 2011. évi díj. A szemétszállítási díj
beszedésére két javaslat volt, az egyik az, hogy az önkormányzat szedi be a díjat, a másik az,
hogy a szolgáltató. Az előterjesztésben szereplő kalkuláció arra vonatkozik, hogy az
önkormányzat szedi be a díjat. A hulladéktelep előreláthatólag május 1-től fog indulni, így két
részre lett bontva az alapdíj és a literdíj. Ebből alakult ki az éves díj, melyből le lett vonva az
az összeg, ami 2010. évről megmaradt, így egy ingatlan után fizetendő éves díj 26.000 Ft.
Az elmúlt évhez képest 2.546.511 Ft-tal növekszik a szemétszállítás díja. Ezt a terhet az
önkormányzat már nem tudja vállalni, ezért növelni kell a lakosság terheit, mert utána nagyon
sok lesz az emelkedés. 2012. évre vonatkozóan, a 60 – 80 literes edények lehetőségében
tudunk a Remondissal tárgyalni.
Aki egyetért azzal, hogy a lakosok szemétszállítási díját 26.000 Ft/év/ingatlan a díjtételben
határozzuk meg és a lakosságtól a szemétszállítási díjat 2011. évben az önkormányzat szedi
be, aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
173/2010.(XII. 29.) Kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület a 2011. évi hulladékszállítási díjat
magánszemélyek esetében 26.000 Ft/év/ingatlan, összegben
állapítja meg.
2011. évben a lakosságtól a szemétszállítási díjat az
önkormányzat szedi be.
A szolgáltatásért az önkormányzat 2011. évben 17.308.419 Ft-ot
fizet számla ellenében a Remondis Kft-nek.
Balassa Balázs polgármester: Az alakuló ülést követően a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása foglalkozott a szemétszállítással. Ezen a megbeszélésen az összes
önkormányzat képviseltette magát, és arról döntöttek, hogy az önkormányzatok nem kívánják
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a szemétszállítási díjat beszedni, azt szedje be a szolgáltató. Az uzsai polgármester és én nem
örültünk ennek a döntésnek, de mi is bevállaltuk, nem akartunk kilógni a sorból. A
közelmúltban újfent volt egy kistérségi ülés, ahol Tapolca város polgármestere jelezte, hogy
megegyeztek a Remondissal, január 1-től Tapolca város szedi a lakossági díjat, és majd
májustól fogja szedni a szolgáltató. A legnagyobb település két héten belül felrúgta a
megállapodásunkat, erre azt mondom, ha Tapolcára nem kötelező a megállapodás, akkor úgy
érzem, hogy ránk sem kötelező, mert elképzelni sem tudom, hogy évközben, hogyan lehet a
váltást megoldani, mi van az előzőkben kiszámlázott összegekkel, ki fogja behajtani stb.
Énszerintem egy évet végig kell csinálni, a májusi váltással nem értek egyet.
A támogatási rendszerre vonatkozóan több alternatívában is gondolkodtunk. Végezetül azt
javasoljuk, hogy csak a 70 év feletti egyedülállóknak legyen támogatás.
Lutár Mária körjegyző: Azok az egyedülálló 70 év felettiek, akik ide vannak bejelentkezve
mentességet kaphatnának, vagy maradhat szociális helyzet alapján a szociális támogatás, de
akkor bizottságnak segítséget kell adni a feltételek meghatározásával.
Káli Magdolna képviselő: Máshol is olvastam, hogy 65 év felett húzták meg a határt, itt ez
nagyon sok lenne, ha 65 év felettiek kerülnének a támogatási körbe.
Lutár Mária körjegyző: Sok személyt érintene.
Káli Magdolna képviselő: És ahol az egyik személy töltötte be a 70 évet..
Lutár Mária körjegyző: Csak az egyedülálló 70 év felettiek kapnának támogatást, de itt is
jövedelemhez kellene kötni.
Balassa Balázs polgármester: Beszéljünk róla, mondjátok el a véleményeteket. Járt nálam
több nyugdíjas, aki nem értette miért kell neki ennyit fizetni, évente összesen három kukányi
szemete van, nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Igazságosan biztos, hogy nem tudjuk
kezelni ezt a dolgot.
Káli Magdolna képviselő: A 70 év felettiek esetében ez már működött, azt gondolom, hogy
akkor jövedelemviszonyoktól függetlenül kapják meg a támogatást.
Balassa Balázs polgármester: Menjünk sorba. A nyaralótulajdonosok most 7500 Ft-ot
fizetnek, ami azt jelenti, hogy 6000 Ft + Áfa. Jelenlegi díjszabás mellett, ha csak 52
alkalommal elmegy előttük a szolgáltató, akkor annak a díja 10.400Ft.
Lutár Mária körjegyző. Alapdíjat, minden szolgáltatásnál, víznél, villanynál, gáznál fizetni
kell.
Balassa Sándor képviselő: Az alapdíj összege magasabb, mint a tényleges szolgáltatás díj, ez
visszatetsző.
Lutár Mária körjegyző: Az alapdíj azokat az összeget tartalmazza, ami a szállítással
kapcsolatos, benzin költség, a személyzet bére, stb.
Balassa Balázs polgármester: Abból kell kiindulni, hogy arra lehetőség nincs, hogy mérten
számítsuk a díjat. Én azt szeretném, hogy a nyaralótulajdonos bármikor, télen-nyáron
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kirakhassa a szemetet, és azt elviszik, akár minden héten is, viszont nem terhelhetjük rájuk az
éves díjat.
Lutár Mária körjegyző: A Balaton-parti önkormányzatok teljes egészében ráterhelik a
nyaralótulajdonosokra a szemétszállítási díjat.
Káli Magdolna képviselő. Igazságos akkor lenne, ha mérhető lenne a szemét mennyisége, de
ez nem megoldható..
Balassa Balázs polgármester: Azt is tudni kell, hogy olyan pénzeket osztottunk vissza az
előterjesztésben, amit nem a lakosság fizetett meg, hanem az önkormányzat, ezzel is
csökkentettük az ingatlanokra eső díjat, amit az önkormányzat fizetett be pluszba és nem a
lakosság.
Balassa Sándor képviselő. Nagyon nem zavarnám magam az emelés miatt, mert mit
csinálunk jövőre, vagy utána, mert ha most kismértékben emelünk, mert visszafogottak
akarunk lenni, akkor mindig keveset emelünk, és nagy lesz a kettő közötti különbség.
A visszaosztott 3 millió forintnál nagyobb támogatást nem kellene nyújtani.
Baráth Sándor képviselő: Ha a nyaralóterületen az alapdíjat nézzük az 10.400 Ft lenne csak
azért, hogy elmegy a kukásautó. Ha 12.000 Ft díjat fizetne a nyaralótulajdonos, akkor korrekt
lenne az emelés. A lakosságét is jobban megemelném, már csak azért, mert jövőre 37 e Ft-ból
kell a kedvezményt adnunk.
Káli Magdolna képviselő: Nyaralótulajdonosoknak azok számítanak, akik nem ide vannak
bejelentkezve?
Balassa Balázs polgármester: Azok is, akik ide vannak bejelentkezve, de életvitelszerűen
nem itt élnek, tehát építményadót fizetnek. Mi a véleményetek arról, ha 11.900 Ft-ot fizet a
nyaralótulajdonos. A 70 év felettieket sem mentesíteném teljes mértékben a díjfizetés alól, aki
életvitelszerűen itt tartózkodik a községben, azok esetében 5.200 Ft + Áfa összegben, egyszeri
befizetés mellett állapítanám meg a díjat.
Káli Magdolna képviselő: Esetleg 10 zsákot adnánk ingyen, vagy 10 ürítés lenne ingyen.
Balassa Sándor képviselő: A 25 ezerrel szemben kevés ez az összeg.
Lutár Mária körjegyző: A 70 év feletti egyedül élők zöme özvegy nő, akiknek többsége
csak a férje után kap csekély összegű nyugdíjat.
Balassa Balázs polgármester: Az életvitelszerűen itt tartózkodó egyedül élő 70 év feletti
lakosok részére 2011 évben a szemétszállítási díjat 5.200 Ft + Áfa összegben, egyösszegű
befizetés mellett javaslom megállapítani.
A nyaralótulajdonosoknak?
Káli Magdolna képviselő: 11.900 Ft-ot javasolsz?
Balassa Balázs polgármester: Ez a 26.000 Ft-os díjnak kevesebb mint fele.
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Balassa Sándor képviselő: Én azt javasolom, hogy legalább félévi díjat fizessenek ki a
nyaralótulajdonosok.
Balassa Balázs polgármester: Én azt javaslom, az állandó lakók díja 18.200 Ft és a többit az
önkormányzat állja. míg a nyaralótulajdonosoknál - mivel ők kevesebbszer veszik igénybe a
szolgáltatást - így is 7800 Ft támogatást biztosítunk, és negyedévente számlázunk.
Balassa Sándor képviselő: Ennél semmiképp ne csökkentsük a fizetendő összeget.
Balassa Balázs polgármester: Összegezzük. Az állandó lakosok egy évre bruttó 18.200 Ft. A
számlázás negyedévente történik.
A nyaralótulajdonosok bruttó11.900 Ft-ot fizetnek egyszeri számlázással szeptember 30-i
határidővel.
A 70 év feletti életvitelszerűen itt élő, egyedül állók éves díja bruttó 6.500 Ft.
Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi

174/2010.(XII. 29.) Kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület a 2011. évi szemétszállítás díját az
alábbiakban határozza meg:
Nyaralótulajdonos részére bruttó 11.900 Ft. A díjat szeptember
30-ig kell egyösszegben befizetni.
A 70 év feletti életvitelszerűen Szigligeten élő, egyedül álló
személy részére az éves szemétszállítási díj 6500 Ft, melyet
egyösszegben kell befizetni
Az állandó lakosok részére bruttó 18.200 Ft az éves
szemétszállítási díj. A díjat negyedévente kell befizetni.
Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet az elfogadott
díjakkal a képviselő-testület fogadja el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a
8/2010.(XII. 31.)
rendeletet
a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról
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Vegyes ügyek
Pályázati kiírások elkészítése
Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület korábbi ülésén úgy döntött, hogy a
közterületek gondozására és a strandi fagylaltozó üzemeltetésére pályázatot ír ki.
Lutár Mária körjegyző: Mihályiné Jung Szilviának féléves bérleti díj tartozása van.
Balassa Balázs polgármester: A fagyizónál a 2003. évi pályázati kiírás lehet a kiírásnak az
alapja, az tartalmazza az épület paramétereit, az alapadatokat. 2003-ban a pályázat licit útján
került meghirdetésre, arról is kell dönteni, hogyan pályáztassuk meg. A kiírásban
meghatározzuk a jelenlegi bérleti díj összegét és erre lehessen ajánlatot tenni, vagy
elindítsunk egy alapdíjat és erre lehessen licitálni.
Balassa Sándor képviselő. Lényeges lenne annál az épületnél is a felújítás.
Balassa Balázs polgármester: Elég rossz állapotban van. (Ismerteti a pályázati kiírás
tervezetet.)
Lutár Mária körjegyző: Azzal ki kell egészíteni a pályázati kiírást, hogy akinek az
önkormányzat a felé tartozása van, az nem pályázhat.,
Balassa Balázs polgármester: Amíg a tartozását nem fizeti ki, az épületből nem vihet el
semmit..
Lutár Mária körjegyző: Fel kell szólítani. Amennyiben a felszólításra a tartozását nem
egyenlíti ki, végrehajtási eljárást lehet kezdeményezni.
Balassa Balázs polgármester: Licit legyen? Jelenleg a bérleti díj 2.068 e Ft, ha licit lesz,
ennyiről kell indulni..
Balassa Sándor képviselő: Karbantartási feladatokat is el kellett volna látnia, és most az
épület átadásánál is.
Lutár Mária körjegyző. Lejár a szerződése, fel kell szólítani, hogy adja át a helyiséget.
Káli Magdolna képviselő: A pályázati kiírásba bele lehetne venni, hogy előnyt élvez az a
pályázó, aki az épületet felújítja..
Balassa Sándor képviselő. Az külön egyezség legyen a nyertes pályázóval, hogy X összegért
felújítja, vagy mi újíttatjuk fel.
Lutár Mária körjegyző. A pályázati kiírásban jelezni kell, hogy felújítási munkákat kell
végezni az épületen.
Balassa Balázs polgármester: A pályázóknak biztosítjuk a lehetőséget, hogy előzetesen
megnézzék az épületet, és láthatja, hogy milyen felújítási feladatok vannak.
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Balassa Sándor képviselő: Pályáztassuk meg, és utána eldöntjük, hogy a nyertes pályázó
újítja fel, vagy mi megcsináltatjuk.
A tartozásra mi a határidő, a pályázat benyújtása?
Balassa Balázs polgármester: A pályázat beadásának határideje, ha tartozás van eleve
kizárta magát. A pályázatot megjelentetjük legkésőbb 2011. január 10-ig a helyi újságban, a
honlapon és a tapolcai Zöldújságban. Javasolom a licitet, mely 2 millió forintról indul, a licit
összege minden esetben 50 e Ft-tal emelkedik. A beadási határidő február 1-én 10.00 óra, a
bontás ugyanazon a napon 11.00 óra, a licit 13.00 óra. Eredményhirdetés a licit lezárását
követő 1 órán belül. A bérlet időtartama 4 év. Aki a felsoroltakkal egyetért, kérem, most
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi

175/2010.(XII. 29.) Kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület a strandi fagylaltozó üzemeltetésére
pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel:
- akinek az önkormányzat felé tartozása van, nem
pályázhat,
- a licit 2 millió forintról indul, a licit összege minden
esetben 50 e Ft-tal emelkedik,
- a bérleti időtartama 4 év
- a pályázat beadási határideje: 2011.február 1. 10.00 óra
- pályázat bontása 2011. február 1. 11.00 óra
- a pályázati licit: 2011. február 1. 13.00 óra
- eredményhirdetés a licit lezárását követő 1 órán belül
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Szigligeti
Harsonában, a Szigliget község honlapján és a tapolcai
Zöldújságban jelentesse meg.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: A közterületek és a strand gondozására az előző pályázati
kiírásban több részre bontották a kiírást. Akkor a testület úgy döntött, hogy egy személy kapja
a strandot és a közterületek gondozását is. Az a javaslatom, hogy újra egy pályázati kiírásban
pályáztassuk meg a területeket. (Ismerteti a pályázati kiírásban szereplő zöldterületeket.)
Balassa Sándor képviselő: A szerződés időtartamát 1 + 3 évben javaslom megállapítani. Ha
meg vagyunk elégedve a vállalkozó munkájával, akkor egy év után pályáztatás nélkül újabb 3
évre megkötjük a szerződést.
A kiírást ki kell bővíteni a kerékpárút melletti területtel, és az újonnan kialakított parkkal. A
strandnál ki kellene térni arra is, hogy tavasszal nagy volt a fű, későn lett levágva.
Balassa Balázs polgármester: Az volt a gond, hogy állt a víz a strandon, nem tudott rámenni
géppel. Ez jövőre is problémát fog okozni, ahogy fel van ázva a strand területe.
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A strandi fűnyírása 1.282 e Ft + Áfa, a községi területek 3.678 e Ft + Áfa, összesen 4.960 e Ft
+ Áfa a település fűnyírása, gondozása. Ha ennél magasabb ajánlatok érkeznek és mi úgy
gondoljuk, hogy az már sok, a pályázati kiírás tartalmazza, hogy a képviselő-testületnek
jogában áll eredménytelennek nyilvánítani a pályázatot.
Balassa Sándor képviselő: A strand szerződéskötésénél arra ki kell térni, ha az időjárás miatt
a fűnyírás késve tudják elvégezni, a fű összegyűjtése a vállalkozó feladata.
Balassa Balázs polgármester: A kiírás tartalmazza, hogy a vállalkozónak kell róla
gondoskodni.
Itt is az a pályázó, akinek az önkormányzat felé tartozás van eleve kizárta magát. A pályázatot
megjelentetjük legkésőbb 2011. január 10-ig. A munkák elvégzésére összegszerű ajánlatot
kell adni. A beadási határidő február 2-án 10.00 óra, a bontás és eredményhirdetés ugyanazon
a napon 17.00 óra. A bérlet időtartama 1+3 év. Aki a pályázati kiírással egyetért, kérem, most
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi

176/2010.(XII. 29.) Kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület a község zöldterületeinek gondozására a
jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati kiírás alapján pályázatot ír ki.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a Szigligeti
Harsonában, és Szigliget község honlapján jelentesse meg.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 6 településnek
lehetősége van 2011. február 15. és március 22. között Brüsszelben bemutatkozni a Magyar
Kulturális Intézetben, ahol megmutathatjuk értékeinket, turisztikai látnivalóinkat. Januárban
Miskolc megy bemutatkozásra, utána menne a Balaton régió majd Debrecen. A 6 település
együtt csinálna egy megnyitót, ami február 12-én lenne. Egyik teremben Egry Józsefnek lenne
kiállítása, a másik teremben a települések mutatkoznának be, videó vetítéssel,
prospektusokkal. Február 12-én lenne a megnyitó, a továbbiakkal nekünk nem kell
foglalkozni, mivel az Intézet dolgozói ezt intézik, ezzel nekünk nincs költségünk. Az a
település, aki be tudja vállalni, egy nap külön is bemutatkozhat, ha bevállaljuk, hogy egy
napra felmegyünk programmal, gasztronómiával, akkor Szigliget is bemutatkozhat. A
maximum költség 250 e Ft. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy egy nap bemutatkozik, 6
főnek tudnak szállást biztosítani ingyen, az utazás költségét kell fizetni. A kistérség buszával
lehetne menni, az üzemanyagot, reklámanyagot kell fizetni. Ha úgy dönt a testület, hogy egy
nap bemutatja a települést 400 e Ft-os keretet kellene biztosítani. Kérdeztük, hogy milyen a
látogatottság, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a látogatók 40 %-a diplomata, 30 %-a az ott élő
magyar, a többi az ott élő flamand. Az Utazás kiállítás Budapesten 2 millió forint, úgy
gondolom, be kellene vállalnunk. Nem gondolom, hogy lenne még lehetősége Szigligetnek,
hogy Brüsszelben bemutatkozhasson.
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Káli Magdolna képviselő: Szerintem is meg kellene próbálni, ez egy jó esély a település
megismertetésére.
Balassa Balázs polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 2011. február 15. és március 22.
között a Balaton régióval közösen Brüsszelben a Magyar Kulturális Intézetben
bemutatkozzunk, és ezen belül egy nap Szigliget települést bemutassuk, - a költségekre 400 e
Ft keretösszeget biztosítsunk az általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, kérem, most
szavazzon.
Javasolom, hogy a brüsszeli Magyar Intézetben 2011. február 15. és március 22. között a
megrendezésre kerülő turisztikai és kulturális programokon a szigligeti Önkormányzat is részt
vegyen, a Badacsony Régió bemutatkozása során. A program keretében egy nap Szigliget
települést mutatjuk be. A költségekre a 2011. évi költségvetésben 400 e Ft keretösszeget
biztosítsunk. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi

177/2010.(XII. 29.) Kt. sz.
Határozatot
A képviselő-testület a brüsszeli Magyar Intézetben 2011. február
15. és március 22. között a megrendezésre kerülő turisztikai és
kulturális programokon a Balaton Régióval közösen részt vesz,
ahol egy nap Szigliget település turisztikai programjai,
gasztronómiája bemutatásra kerül.
A részvételre 400 e Ft keretösszeget biztosít a 2010. évi
pénzmaradvány terhére.
Megbízza körjegyzőt, hogy a 2010. évi pénzmaradvány
elszámolás során a keretösszeget vegye figyelembe.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Lutár Mária körjegyző
Balassa Balázs polgármester: A vár szolgáltatásaival kapcsolatban folyamatosan dolgozunk,
hogy minél több programot tudjunk felvinni. Megkeresett bennünket a Hunting Bt. egy
íjászbolt képviselője és a keszthelyi Feketesereg Egyesület, akik már tartottak bemutatót a
várban, illetve programjainkhoz tőlük vásároltunk íjakat és felszereléseket. Elmondták, hogy
szeretnének a várban íjásztatni, illetve egy íjász sátrat üzemeltetni. Az idei évben Dörner
Róbert csinálta ezt a tevékenységet. Annak ellenére, hogy mindig helyinek szeretném adni a
lehetőségeket, most szívesen váltanék. Az íjászatért, és a sátorért 1 millió forintot lehetne
kérni, viszont ez a vállalkozás hozna nekünk egy olyan kiállítást, amiből több pénzt lehetne
csinálni. Olyan kiállítást, amiért belépőt lehet szedni. A Bt-nek van az országban szerintem
egy olyan egyedülálló gyűjteménye, ami ritkaságszámba megy. Több olyan vértezetük van,
amiből a Hadtörténeti Múzeumban összesen van 3 db, 30 db kézifegyverük, az íjakból 60.
(Bemutatja a gyűjteményről készült fotókat.) Úgy gondolom ezekből készített kiállítás
eladható. 400 – 200 Ft-os belépődíjjal a várkiállítással együtt működne. Ha azt számoljuk,
hogy egy évben 110 e ember látogatja a várat, és ebből csak 20 e fő nézi meg a kiállítást,
akkor is 6 millió forint a bevétel, ebből finanszíroznám a kiállításon dolgozók bérét, a tájház
üzemeltetését.
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Káli Magdolna képviselő: Hol lenne a kiállítás, és hogy gondolnád a kiállítás nyitva tartását?
Balassa Balázs polgármester: A kiállítást a galéria tetőterében alakítanánk ki, a nyitva
tartását március 12-től október végéig gondolom. A Bt. az íjásztatásért és az ajándék
sátorhelyért, ahol íjász felszereléseket árusítanának, biztosítanák a kiállítási tárgyakat. Az
íjásztatásért és az ajándék sátorhelyért kérhetnénk 1 millió forint bérleti díjat, vagy azt
mondhatjuk, nem kérjük az 1 millió forintot, kockáztatunk és belépős kiállítást nyitunk,
amivel plusz szolgáltatást és látnivalót biztosítunk.
Káli Magdolna képviselő: Rossz idő esetén igény van arra, hogy valahova a vendégek be
tudjanak menni, főleg egy ilyen kiállításra. Robi egyáltalán nem íjásztat?
Balassa Balázs polgármester: Nem, a hagyományőrző egyesülettel csinálja naponta kétszer a
bemutatókat. Felvetődött bennem, hogy szívesen alkalmaznám 6 órában, mert ért a
fegyverekhez, a vendégeknek lenne kihez fordulni. Ha a kiállításból lesz pénz, azt teljes
egészében visszaforgatnám munkabérekre.
Javaslom, hogy a HUNTING Bt részére a várban íjásztatásra és íjászfelszerelések árusítására
6 m2 területet biztosítson a képviselő-testület. A Bt bérleti díjat nem fizet, a Galéria
tetőterében kialakított kiállítótermet berendezi vértezettel, fegyverekkel. A kiállító termet az
önkormányzat üzemelteti, a bevétel az önkormányzatot illeti. Aki ezzel egyetért, kérem, most
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi

178/2010.(XII. 29.) Kt. sz.
Határozatot
A Képviselő-testület HUNTING Bt (8360 Keszthely,
Vörösmarty u. 6.) részére a várban íjásztatásra, továbbá
íjászfelszerelések árusítására 6 m2 területet biztosít. A Bt bérleti
díjat nem fizet, a bérleti díj fejében a Galéria tetőterében
kialakított kiállítótermet berendezi a Bt tulajdonában lévő
vértezettel, fegyverekkel.
A kiállító termet az önkormányzat üzemelteti, a bevétel az
önkormányzatot illeti.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
Bt ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
Balassa Sándor képviselő: A Postánál építkezés folyik, van-e közterület-foglalási engedély,
és le lett-e egyeztetve az építkezés, mert mi is parkolót akarunk kialakítani, ki fogja kárpótolni
őket, hogy oda térkövet raktak le. Történt-e egyeztetés, hogy térkövet raktak le?
Balassa Balázs polgármester: Egyeztettek velünk, biztosítani kell a postának a
mozgáskorlátozott bejárót, csak így tudták megoldani.
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Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 15.40 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző

Káli Magdolna
képviselő
jkv.hitelesítő

11

