
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2008. augusztus 13-án 18.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Balassa Sándor képviselő
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szőke István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné költségvetési előadó

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8
képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.

Ismertette az ülés javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ Szabadság és Hóvirág utca felújítására kiírt közbeszerzési pályázatra érkezett
ajánlatok elbírálása

2./ 2008. évi költségvetés módosítása

3./ Vegyes ügyek



1./ Szabadság és Hóvirág utca felújítására kiírt közbeszerzési pályázatra érkezett
ajánlatok elbírálása

Balassa Balázs polgármester: A Szabadság és Hóvirág utca felújítására kiírt közbeszerzési
eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat érkezett az alábbi ajánlattevőktől.
1./ Magyar Aszfalt Kft 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
2./ EuróAszfalt Építő és Szolgáltató Kft 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz
3./ Colas-Eger Zrt 3300 Eger, Deák Ferenc út 49.
A közbeszerzési kiírásnak megfelelően az ajánlatok bontása szabályos körülmények között
megtörtént, a bontást követően megállapították az ajánlatok megfelelőségét. Az ajánlatok
értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlati részszempont és súlyszámok alapján
került meghatározásra. Részszempont a bruttó ajánlati ár, késedelmi kötbér, jótállás és
fizetési határidő. Pontszámok 1-100-ig kerültek kiosztásra. A tartalmi értékelést a Deák
Ügyvédi Iroda készítette, melyet a Bíráló Bizottság már véleményezett. A bizottság tagjai
Balassa Sándor, Szabó Tibor képviselő, a polgármester és a jegyzőnő. A tartalmi értékelés
során az EuroAszfalt Kft ajánlata kapta a legmagasabb pontszámot, a bizottság az eljárás
nyertesének, másodiknak a Magyar Aszfalt Kft-t javasolja kihirdetni. (A képviselők részére
átadja a tartalmi értékelésről készített táblázatot.)

Ódor Zoltán képviselő: Balassa képviselő társától kérdezi, hogy az ajánlatot adók ismert
cégek, megbízhatók?

Balassa Sándor képviselő: A Magyar Aszfalt Kft a Strabagból lett, az EuroAszfalt a Betonút
volt. Mind kettő cég megfelelő gépparkkal rendelkezik, saját keverője van. Ezek nagy cégek.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, a képviselő-testületnek, hogy a Szabadság és
Hóvirág utca felújításának kivitelezési munkáival a pályázók által benyújtott ajánlati
dokumentáció és a Bíráló Bizottság értékelés alapján elsőként az EuróAszfalt Építő és
Szolgáltató Kft 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz, másodikként a Magyar Aszfalt Kft
1135 Budapest, Szegedi út 35-37. ajánlattevőt bízzák meg.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

114/2008.(VIII. 13.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Szabadság és Hóvirág utca
felújításának kivitelezési munkáival a pályázók által
benyújtott ajánlati dokumentáció és a Bíráló Bizottság
értékelés alapján
elsőként az EuróAszfalt Építő és Szolgáltató Kft 2225
Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz,
másodikként a Magyar Aszfalt Kft 1135 Budapest,
Szegedi út 35-37. ajánlattevőt bízza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a kiviteli szerződést
kösse meg.
Határidő: 2008. augusztus 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester



Balassa Sándor képviselő: Kéri a polgármestert, tájékoztassa a testület tagjait, mikor indul a
munka, milyen munkavégzések lesznek.

Balassa Balázs polgármester: Szeptember hónapban a Hóvirág utca felújításának el kell
készülni, a Szabadság utca 2009. évben készül el, mivel a csőrendszert a DRV jövő évben
fogja kicserélni. A közbeszerzési eljárásban is úgy szerepelt, hogy az aszfaltozási határidő
június 15-e, ez a végső határidő. A Szabadság utca lemarása is szeptemberben el fog
elkészülni, közel félévig így fog maradni, ezért kéri képviselő társait, ha a lakosság tőlük
érdeklődik, tudják mondani, hogy elkészül az aszfaltozás, de csak a vízvezetékrendszer
cseréjét követően, hisz mindenki tudja, hogy szinte naponta csőtörés van a Szabadság
utcában. Butaság lenne a vezetékcsere előtt aszfaltozni.
A későbbiekben beszélniük kell a Szabadság utcai árokkal, járdákkal, fákkal kapcsolatban.
Elképzelései vannak, melyet saját dolgozókkal el tudnak végezni. Nem biztos, hogy mindkét
oldalra kell vízelvezető árok, járda. Egy-két látványtervet kér tervezőktől, melynek elkészülte
után a képviselők meg fognak ismerni.

2./ 2008. évi költségvetés módosítása

Balassa Balázs polgármester: A költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet a
képviselők írásban kézhez kapták. Kéri, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
A költségvetés módosítására a képviselő-testület határozatai alapján, központi előirányzat,
valamint az állami támogatások alapján került sor. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel,
javasolja, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására
előterjesztett rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi

10/2008.(VIII.18. )
r e n d e l e t e t

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
8/2008.(VI.6.) rendelettel módosított 1/2008. (II.
18.) Kt. rendelet módosításáról

Vegyes ügyek

1./ Süllőfesztivál

Balassa Balázs polgármester: Szigligeti Turisztikai Egyesület kéri a képviselő-testületet,
hogy a korábbi éveknek megfelelően a strandot biztosítsa a fesztivál megszervezéséhez. Ezzel
kapcsolatban kéri a képviselő-testület állásfoglalását, el tudja-e fogadni a strandot
helyszínnek, ismerve az elmúlt évi károkozást. Úgy gondolja, hogy faházakat, csak a parkoló
felőli oldalon helyezhetnek el, a strand közepére semmiféle képen nem javasolja.

Szőke István képviselő: Kisapáti sokkal kisebb község, ott meg tudták oldani, az emberek
tették be a helyére, nem engedtek be autókat. Egyszerű a megoldás, darus kocsit kell rendelni,
10 e Ft/óra, aki a parkoló felől simán be tudja, és ki tudja emelni a faházakat. Nem szabad
megengedni, hogy egyenként hordják ki- be autókkal, mert a tavalyi süllőfesztivál után



katasztrofális helyzet volt a strandon. Meg lehetett volna előzni a kárt, ha a kapu nincs nyitva,
és mindenki nem akkor megy be, amikor kedve tartja. Nem vették figyelembe az időjárást,
nem vették figyelembe, hogy a sok eső miatt teljesen felázott a talaj. A kapukat zárva kellett
volna tartani, meg kellett volna mondani, hogy a talaj nem alkalmas arra, hogy nagy autóval
bemenjenek. Továbbra is az a véleménye, hogy a kapukat zárva kell tartani, a faházak
beemeléséhez béreljenek darus kocsit, ami 25 m-re simán beemeli a faházakat.

Ódor Zoltán képviselő: Nagyon jó ötletnek tartja a darus kocsit, 4 boros tulajdonosra 2500
Ft esik.

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben darus kocsi beemeli a faházakat, használhatják a
strand területét, ha nem Simon Péter előtti betonos részre tehetik le, beljebb nem vihetik.
A vizesblokkokat, az áramot, a szemétszállítást, a takarítást biztosítják. Csak azért sorolta fel,
hogy az önkormányzat mit biztosít, mert nem igazán lett megemlítve, hogy a legnagyobb
támogató az önkormányzat.

Szőke István képviselő: Továbbra is az a véleménye, hogy csak darus kocsival lehet
beemelni a faházakat, ha nem vállalják, akkor nincs a strand területén sehol sem faház.
Legyen egy felelős, aki vállalja a felelősséget. A tavasszal 45 autó földet hordtak be, hogy
helyre tudják hozni a strandot

Balassa Sándor képviselő: Megállapodást kell kötni, hogy károkozás esetén legyen felelős.
Az elvárásaikat rögzítsék, akkor lehet számon kérni. Nem gondolja, hogy az
önkormányzatnak még egyszer fel kell vállalni károkozás utáni helyreállítási költségét.

Lutár Mária körjegyző: Kéri, hogy a díszburkolaton ne engedélyezzenek semminemű
sütést. Pecsenyét, halat sütöttek, a díszburkolat tönkre ment, nem lehetett letisztítani.

Balassa Balázs polgármester: Azt sem szabad megengedni, hogy autókkal bemenjenek a
strandra, gyalogosan alig lehetett közlekedni, olyan autóforgalom volt a tavalyi évben.
Javasolja, hogy a süllőfesztivál helyszínének a strand területét biztosítsák, azzal a feltétellel,
hogy autóval a strandra bemenni nem lehet, a faházakat csak darusautóval lehet a parkoló
felőli oldalra betenni. A megállapodást aláírás előtt a képviselő-testülettel véleményezteti.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

115/2008.(VIII. 13.) Kt. Sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Szigligeti Turisztikai egyesület
által szervezendő Süllőfesztivál helyszínéül a strandot
biztosítja, azzal a feltétellel, hogy autóval a strandon
közlekedni nem lehet, a faházakat csak darusautóval
lehet a parkoló felőli oldalról behelyezni.
Az önkormányzat elvárásait, a felelősségvállalást
megállapodásban rögzítik, melyet aláírás előtt a
polgármester a képviselő-testület elé terjeszt.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester



Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a strandi pénztárgépeket ki kell
cserélni. Úgy gondolja, olyat kell vásárolni, ami csatlakoztató a beléptető-rendszerhez. Erre
vonatkozóan kért árajánlatot, a télen foglalkozniuk kell ezzel a feladattal is.

2./ Várral kapcsolatos tájékoztató

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a várban, jó ütemben halad a
munka, a szanaszét hevert építőanyagot rendszerezték, bizonyos építési, karbantartási
tevékenységet végeztek. Az átvétel előtt a vár egyszer sem volt körbekaszálva, júliusig olyan
állapotok voltak, hogy abba a formában nem lehetett volna tovább üzemeltetni. Nem mutogat
visszafele, mert nekik céljaik vannak, amiket meg akarnak valósítani, és bebizonyítják, hogy
gazdáik a várnak, és a fejlesztések tovább folytatódnak, ismét elindulnak, melyeket elő kell
készíteni. Információja szerint lesznek olyan pályázatok, melyek műemlékek, várak
helyreállítására kerülnek kiírásra. Ahhoz, hogy pályázni tudjanak tervekre van szükség, ezért
szeretné, ha a felsővárra, kaputoronyra, a jelenlegi feljáróra az alsókaputól, tervek
készülnének. A farkasveremnek van előzetes terve, arról kiviteli tervet kellene készíttetni, a
falat megemelni. A régészek, a tulajdonos részéről sok elképzelés van, melyet a műemlék
hivatal is támogat. A felújításra, kiviteli tervekre, illetve a művezetésre, kért ajánlatot a
Műemlékvédelmi Szakszolgálattól, akik eddig is tervezték. A szakszolgálat 1.176 e Ft-ért
vállalná a kiviteli tervek készítését. Kéri a testületet, hogy ezt támogassa, illetve az alsó
várban kialakításra kerül egy raktár, szerszámtároló. Jelenleg a raktározás a fal alatt történik,
az összes szerszám egy bodegába van, vagy a fal alá dobva. Egy féltetős szerszámtárolóval
megoldódna a probléma, tudnák hol tárolni az építőanyagot, szerszámokat.
Nagyobb munkafolyamat lesz, a képviselő-testületet tájékoztatni fogja. Jelenleg gyűjti az
ajánlatokat az alsó galériateremben kialakítandó állandó kiállításhoz, és fenn a várban is
terveznek egy kisebb kiállítást a konyha részben. A konyhába berendezés kell, ízléstelen
tárgyakkal rendezték be. Az alsóvárban kemencét kellene kialakítani, melynek az alapjait a
régészek megtalálták. A kemencében lehetne kenyeret sütni a vendégeknek, elképzeléseik
vannak, szeretnék belakni a várat. Négy alkalmazott van jelenleg a várban, ők ellátják a
feladatokat, elvégzik a takarítási munkákat.
A tervezési munkák megrendeléséhez kéri a képviselő-testület támogatását. Javasolja, hogy a
Műemlékvédelmi Szakszolgálat1.176 e Ft-ot tervezési ajánlatát a képviselő-testület fogadja
el. A tervezési költséget a vár bevételéből biztosítsák.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

116/2008.(VIII. 13.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a vár helyreállítási munkáihoz
szükséges kiviteli tervek elkészítésével a
Műemlékvédelmi Szakszolgálatot bízza meg az
ajánlatban közölt 1.176 e Ft-os tervezési díjért. A
tervezési díjat a vár 2008 évi bevételéből biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést
kösse meg.
Határidő: 2008. szeptember 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester



3./ Szolgálati lakások bérleti díjának megállapítása

Balassa Balázs polgármester: Előző ülésen a képviselő-testület úgy döntött, hogy az
önkormányzati szolgálati lakás bérleti szerződését Mezeyné Verő Katalin részére 1 évvel
meghosszabbítja. A testület kérte, hogy a szolgálati lakások bérleti díjának megállapítására
dolgozzanak ki javaslatot. Az elmúl két évben két lakás felújítása, fűtéskorszerűsítése történt
meg, a lakások összkomfortossá váltak. A bérleti díjak újbóli meghatározása ezért időszerű.
Az önkormányzatnak összkomfortos lakása nem volt, ezért erre vonatkozóan a bérleti díj
mértékéről még a képviselő-testület nem határozott. Az elkészített javaslatban a bíróság által
megállapított bérleti díjat vették alapul, melyet Szommer doktornő lakására vonatkozóan
állapított meg a bíróság. Ez az összeg 233 Ft/ m2 , a komfortos lakás bérleti díja jelenleg 115
Ft/ m2. Mezeyné havi bérleti díja az összkomfortos lakás bérleti díjával 18.646 Ft/hó lenne.

Szőke István képviselő: Volt valamennyi lelakási idő náluk.

Balassa Balázs polgármester: Augusztus 31-el lejár. Számolták, azt a költséget, amit a
beruházásra fordítottak, és lakták a házat, körülbelül ugyanennyit fizettek, mint az általuk
kiszámolt összeg. A bíróság által hozott határozat alapján számolták ki ezt az árat, a testület
dönti el, hogy elfogadja, vagy nem a javasolt összeget.

Ódor Zoltán képviselő: A többi lakásnál a bérleti díj összege?

Balassa Balázs polgármester: Kisfaludy utcában most két összkomfortos lakás van.
Mezeyné által bérelt és Karasszon doktornő által bérelt lakás. Azt is el kell döntenie a
testületnek, hogy a doktornő által bérlet lakás bérleti díját is megemeli-e, ennek mértékében,
vagy azt mondják, azért emelik, mert új bérleti szerződést kötnek.
Dér Krisztináék lakása nem összkomfortos, csak komfortos, ott a bérleti díj összege 115 Ft/
m2.

Szőke István képviselő: Egységesen emeljék meg a lakások bérleti díját.

Balassa Sándor képviselő: Nemcsak infláció mértékű az emelés, mi alapján emelhetnének a
doktornőnél, mert a 233 Ft/ m2, sem piaci ár.

Lutár Mária körjegyző: Komfortfokozat növekedés miatt emelhetnek bérleti díjat. Az
infláció mértékének megfelelő automatikus emelés nem szabályos. Állagmegóvás, felújítás,
más komfortfokozatba került a lakás, ez indokolttá teszi az emelést.

Szőke István képviselő: Nevetséges összeget fizetnek 4 e Ft-ot havonta, nem csoda, hogy
nem törekednek önálló lakásra. Az igaz, hogy szolgáltatnak a falunak, de egységesen kellene
kezelni a dolgot.

Balassa Balázs polgármester: Komfortos lakásnál kevesebb bérleti díjat lehet megállapítani,
különbséget kell tenni, összkomfortos, komfortos, félkomfortos lakásoknál. Most javasolnak
az összkomfortos lakásnál 233 Ft-ot, amihez jó pár évig nem fognak hozzányúlni. Példa rá,
hogy 5 éve már nem emelték a lakások bérleti díját. Ha a testület úgy dönt a 233 Ft lehet akár
250 Ft is.



Lutár Mária körjegyző: A képviselő-testület felülvizsgálhatja minden évben a bérleti díjat,
emelheti is, csak a szerződésben nem lehet kikötni, hogy évente az infláció mértékével
megemelik, ez nem szabályos.

Káli Magdolna képviselő: Kicsit visszás, most lesz kisbaba, támadási felület lesz, ha
jelentősen megemelik a bérleti díjat.

Balassa Sándor képviselő: Attól, hogy gyerek lesz nem kell hasra esni. Érzelmi alapon
döntik el, hogy 233 Ft, vagy 250 Ft?

Balassa Balázs polgármester: A 233 Ft-os árnál a bírósági határozatot vették alapul, a
testület nem ért vele egyet, mondhatnak más összeget is a testület.

Ódor Zoltán képviselő: Komfortfokozatokat egységesíteni kell, egységesen fizessenek a
bérlők az összkomfortos lakások után.

Balassa Balázs polgármester: Ha jól érti, mind a három összkomfortos lakás bérlője 233 Ft/
m2 összeget fizessen?

Ódor Zoltán képviselő: Igen, így tisztességes.

Balassa Sándor képviselő: Elhangzott 233, 250 Ft. Messze nem a piaci árnál vannak, 280 Ft/
m2 árat javasol. Fillérekért élnek a lakásokba, a felújításra nem költenek, ha eltörik egy
cserép, futnak az önkormányzathoz, hogy javíttassák meg.

Beszélgetés a négyzetméter árakról.

Balassa Balázs polgármester: Középutat javasol. Javasolja, hogy az összkomfortos lakások
bérleti díját október 1-től 270 Ft/ m2 összegben állapítsa meg a képviselő-testület. A bérleti díj
összegét a képviselő-testület évente felülvizsgálja.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi

117/2008.(VIII. 13.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület az összkomfortos lakások bérleti
díját október 1-től 270 Ft/ m2 összegben állapítja meg. A
bérleti díj összegét a képviselő-testület évente
felülvizsgálja.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérlőket a képviselő-
testület döntéséről tájékoztassa, a bérleti
szerződésmódosításokat kösse meg.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester



Balassa Balázs polgármester: A komfortos lakások bérleti díja jelenleg 115 Ft, egy lakást
érint.

Balassa Sándor képviselő: Emeljék meg 200 Ft-ra.

Balassa Balázs polgármester: Soknak tartja a 200 Ft-ot. Szavazásra bocsátja az ő javaslatát.
Javasolja, hogy a komfortos lakások bérleti díját október 1-től 150 Ft/ m2 összegben állapítsa
meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta az alábbi

118/2008.(VIII. 13.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a komfortos lakások bérleti díját
október 1-től 150 Ft/ m2 összegben állapítja meg. A
bérleti díj összegét a képviselő-testület évente
felülvizsgálja.
Megbízza a polgármestert, hogy a bérlőket a képviselő-
testület döntéséről tájékoztassa, a bérleti
szerződésmódosításokat kösse meg.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Sándor képviselő: Előző ülésen is felvetette, mekkora nagyságú terület tartozik a
bérleményekhez.

Balassa Balázs polgármester: A ház és a kertrész.

Balassa Sándor képviselő: Akkor más területigényt be kell jelenteni, nem jogosultak arra,
hogy más területet is használjanak. Ha más területigény is van, arra külön bérleti díjat
állapítsanak meg.

Balassa Balázs polgármester: A lakásokhoz tartozó, vagy nem tartozó területek vannak,
melyet a lakók használnak. Ezzel nem is lenne gondja, de a belső udvart le is kerítették, hogy
ott mások ne parkoljanak. Az a kérdése, a testület egyetért-e a lekerítéssel.

Balassa Sándor képviselő: Jelöljenek ki egy utat, melyet szabadon kell hagyni. Közös udvar
egymásnak kötelesek szolgalmi jogot biztosítani az átjáráshoz. Ha nem tudnak a lakók
megegyezni, megoldják ők az átjárást, kialakítanak egy utat, melyet senki nem zárhat le.

Balassa Balázs polgármester: Az a kérdés, hogy megszűntessék a lezárást, vagy maradjon,
ahogy jelenleg van. Elég nagy terület le van zárva, a parkoló tele van autókkal, volt olyan
esküvő, ahol nem tudták, hova tereljék az esküvőre érkező vendégek autóit.

Balassa Sándor képviselő: Meg kell szűntetni a lezárást.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a bérlők által elválasztás céljából kihúzott
kerítést szűntessék meg.



A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

119/2008.(VIII. 13.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a szolgálati lakásoknál lévő területen
a bérlők által elválasztás céljából kihúzott kerítést
megszűnteti.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről a lakókat tájékoztassa, a kerítés
megszűntetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a várhoz kapcsolódóan
hagyományőrzés céljából megalakult a Szigligeti Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesület.
Ruhákat, kardokat készíttetnek, első időszakban ünnepségeken, koszorúzásokon vennének
részt korhű ruházatban, majd későbbiekben gyerekeket tanítanának íjászatra stb. Kérik, hogy
az egyesület elnevezésében a Szigliget elnevezést használhassák. Javasolja, járuljanak hozzá,
hogy a Szigligeti Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesület elnevezésében a Szigliget nevet
használja.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

120/2008.(VIII. 13.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Szigligeti
Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesület
elnevezésében a Szigliget nevet használja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről az egyesület elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2008. augusztus 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Sándor képviselő: Visszatértek a várhoz, szeretné megkérdezni per lesz?

Balassa Balázs polgármester: Előkészítés alatt van, elindítják a pert.

Balassa Balázs polgármester: Szarvas Mátyás „Országos Kék Kör” futást szervez az idei
évben is, melynek időpontja szeptember 23-tól november 8-ig tartana. Szeretne az idei évben
a szigligeti várból indulni, és ide is érkezne vissza. Azt kéri a testülettől, hogy az indulás előtt,
és utána 2-2 napra 2 illetve 6 fő részére szálláslehetőséget és étkezést biztosítsanak, a többi
érintett településhez hasonlóan. (Ismerteti a megkeresést.)

Ódor Zoltán képviselő: Utána érdeklődik, hogy a Posta vendégházában tudnának-e olcsóbb
szállást szerezni rajta keresztül, mert úgy 1830 Ft/fő lenne.



Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy Szarvas Mátyást az „Országos Kék Kör”
futásában kérésének megfelelően támogassák szállás és étkezés biztosításával.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

121/2008. (VIII. 13.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület Szarvas Mátyás vállalkozását az
„Országos Kék Kör” futásban támogatja, 2-6 fő részére
2-2 napra szállást és étkezést biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-
testület döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2008. augusztus 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Sándor képviselő: A sportnapokkal kapcsolatban el kívánja mondani, hogy nagyon
laposra sikerült. A szervező 8 csapatot ígért, 3 csapat volt. Úgy gondolja, ekkora összegért,
amit kifizettek, színvonalasabb rendezvényt várhattak volna el.

Ódor Zoltán képviselő: Valóban nem úgy sikerült, ahogy elgondolták. Beszélt a szervezővel
a programok reklámja meg volt, de nem számolták bele, hogy akkor volt nagyon meleg, és
nem lett volna szabad az iskolához szervezni. Jó időben mindenki a strandon volt, ott nagyobb
siker lett volna.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző

Ódor Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő


