
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2008. október 28-án 17.30 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:

Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szőke István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Lutár Mária körjegyző

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./ Helyi Építési Szabályzat módosítása

2./ Vegyes ügyek
1./ Helyi Építési Szabályzat módosítása

Balassa Balázs polgármester: A Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó
előterjesztést a képviselő-testület kézhez kapta. A Közigazgatási Hivatal felhívta az
önkormányzat figyelmét a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára, mivel a szabályzat több
olyan elemet tartalmaz, mely törvénysértő, magasabb szintű jogszabállyal ellentétes. Az
előterjesztés részletesen tartalmazza a törvény által előírt módosítandó rendelkezéseket. Kéri,
hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. Kérdés, észrevétel nem lévén, javasolja, hogy a
Helyi Építési Szabályzatot az előterjesztésnek megfelelően módosítsa a képviselő-testület.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi
11/2008.(X. 30.)r e n d e l e t e t

Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló 6/205.(V.25.) rendelet
módosításáról

Vegyes ügyek Kisfaludy utcai Galéria felújítása
Balassa Balázs polgármester: Kisfaludy utcai galéria felújítására a testület döntése alapján
kora tavasszal árajánlatot kért. Három vállalkozót keresett meg, 1 vállalkozó adott árajánlatot,
mely alapján a Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatot be tudták nyújtani. A vállalkozó



által adott költségvetés volt a pályázat alapja, erre kaptak támogatást. A vállalkozó a tavaszi
árajánlatát fenntartja, a nádazási munkát elvégezné. Úgy gondolja, az lenne a korrekt, ha az
ajánlatot adó vállalkozóval végeztetnék el a munkát. A javítás költsége 1.676.250 Ft + Áfa,
mely tartalmazza az anyagköltséget, munkadíjat. 745 m2 nagyságú tömést, szegélyjavítást
tartalmaz.

Szőke István képviselő: Ez az árajánlat nagyon kedvező.

Békefi Péter alpolgármester: Pályázati dolog is elhangzott, pénzhez is tudnak még jutni.

Balassa Balázs polgármester: A pályázaton 969 e Ft támogatást nyertek el. Javasolja, hogy a
Kisfaludy utcai Galéria épület nádazási munkáival a Nádvirág Kft-t bízza meg a képviselő-
testület 1.676.250 Ft + Áfa összegben.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
130/2008.(X. 28.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Kisfaludy utcai Galéria épület
nádazási munkáival a Nádvirág Kft (8263
Badacsonytördemic, Nyírfa u. 1.) szám alatti vállalkozót
bízza meg, az árajánlatnak megfelelően 1.676.250 Ft +
Áfa összegben.
Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést
kösse meg.
Határidő: 2008. november 10.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Háziorvos támogatási kérelme
Balassa Balázs polgármester: Dr. Karasszon Diána háziorvos kérelmet nyújtott be a
testülethez, melyben kéri, hogy a tanácsadó működéséhez 20 e Ft-tal járuljon hozzá a testület.
(Ismerteti a kérelmet.) A kérelem nem tartalmazza, de a doktornő a téli időszakra kéri a
támogatást. Tény, hogy a rendelővel közös légtérben van a tanácsadó, a csecsemőgondozó
helyiség. Úgy korrekt, ha november 1-től március 31-ig megkapja a támogatást.

Ódor Zoltán képviselő: Hivatalosan október 15-től április 15-ig van a fűtési szezon.

Lutár Mária körjegyző: Az utóbbi években, májusban is kellett fűteni.

Szőke István képviselő: Ez egy vállalkozás, sosem értette meg a kéréseiket.

Balassa Balázs polgármester: Igen, a háziorvosi szolgálat vállalkozás, de a védőnő
önkormányzati alkalmazásban van, a tanácsadó és a csecsemőváró működtetése
önkormányzati feladat. Az önkormányzatnak kell a működtetéshez szükséges feltételeket
biztosítani. Ki lehet számítani, hogy mennyibe kerül a villany, víz, fűtés…..

Békefi Péter alpolgármester: Nem szeret szóbeszéd alapján ítélni, de több személytől
hallotta, hogy a váróban hideg van.

Káli Magdolna képviselő: Igen, a fűtésen spórolnak. Sajnos nem tudnak fával sem fűteni,
mert nincs kémény sem az épületen.



Balassa Balázs polgármester: Azt tudni kell, hogy pályáztak, amennyiben támogatást
kapnak a nagy üvegfelületek megszűnnek, a nyílászárók, a radiátorok ki lesznek cserélve,
jelentős megtakarítás lesz energiában. A pályázatot befogadták, kinn voltak megnézték az
épületet, hogy valóban a pályázatnak megfelelő-e, megállapították, hogy valós helyzetet takar
a pályázatuk. A napirenddel kapcsolatban kéri a véleményeket.

Ódor Zoltán képviselő: A pályázatnak a végeredményét még nem tudni, véleménye szerint a
fűtési szezonra, 6 hónapra biztosítsák a kért támogatást.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a védőnői szolgálat fűtési költségeinek
fedezésére 20.000 Ft támogatást biztosítsanak 2008. október 15-től 6 hónap időtartamra Dr.
Karasszon és Társa Bt részére.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
131/2008.(X. 28.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a védőnői szolgálat fűtési
költségeinek fedezésére 20.000 Ft támogatást biztosít
2008. október 15-től 6 hónap időtartamra Dr. Karasszon
és Társa Bt részére.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás utalásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2008. november 5. és minden hónap 5. napja
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Vár tervezési, felújítási munkái
Balassa Balázs polgármester: A vár által megtermelt bevétel terhére szeretnének
fejlesztéseket végrehajtani. Napról napra több olyan hiányosságot tapasztalnak, melynek
elhárítása sürgőssé vált. Hidak, átjárók leszakadás előtt állnak, a balesetek elkerülése miatt a
javításuk elengedhetetlen. Nem kíván senkit véleményezni, de sajnos az elmúlt években
bizonyos karbantartási munkák elmaradtak, melynek következménye, hogy bizonyos
faelemek korhadásnak indultak. Nagy mennyiségű keményfát kell rendelniük, hogy az
életveszélyes fák kicserélésre kerüljenek. Továbbá az alsó kaputól a felső udvarig a kavicsos
út életveszélyes, nem egyszer látta, hogy a kirándulók elcsúsztak a kavicsokon, azt minél
előbb meg kell csináltatniuk.
Két vállalkozót kerestek meg, hogy mennyiért tudnák a munkát elvégezni. 50 m-es szakaszról
van szó. Az első kapunál 2 méter, a másik szakasznál 3,3 méter szélességben kell a felvezető
utat elkészítetniük. Az első szakaszra 2 millió forint, a másik szakaszra is hasonló összegű
árajánlatot kaptak. Úgy gondolták, mivel felvesznek egy fő kőművest, amivel a szakmai háttér
biztosított, és 4-5 dolgozót odairányít, saját dolgozókkal elvégzik ezt a munkát. Ha
vállalkozóval végeztetik el 4 millió forint körüli összeg lenne, ha saját dolgozókkal csinálják
meg 600 e Ft, ami az anyagár. Úgy gondolja ez jelentős megtakarítás. Mivel az anyagárnál
lehet plusz költség, szeretné, ha a testület 700 e Ft keretösszeget biztosítana a munka
elvégzésére.

A vár további fejlesztéséhez szükséges terveket is készíttetni, illetve korábban a
„Váralapítvány” megbízásából kiadott könyvet újra kiadni, frissíteni, melyet Gere László
régész készített. Megkeresték Gere Lászlót, hogy a könyvet dolgozza át, nem szeretnének
abba a hibába esni, hogy az alapítvány által készített könyvet adják ki.
Szeretnének továbbá a Galéria melletti térben egy állandó kiállítást szervezni. Ehhez
mindenképp szükség lenne egy szakemberre, aki itt dolgozott, a vártörténeti kiállítás
forgatókönyvének az elkészítését átlátja, a régészeti leletanyagokat ismeri.



A két dologra kaptak árajánlatot. A könyv átdolgozása, frissítése 120 e Ft + Áfa, a kiállítás
forgatókönyvének elkészítése 200 e Ft + Áfa.

Aki volt a várban láthatta, hogy elkészült az alapítvány által készített barokk konyha.
Többeket elképesztett, hogy a barokk konyha XX. századi berendezési tárgyakkal volt tele,
vödrökkel, bádog edényekkel. Amikor az önkormányzat a vár üzemeltetését átvette, ezeket a
tárgyakat azonnal elvitték. A barokk konyha berendezésének megtervezésére is kértek
árajánlatot. Az ajánlatban szerepel a kutatás, tervezés tudományos előkészítése, kiviteli tervek
elkészítése, kivitelezés előkészítése, kivitelezők kiválasztása, berendezési tárgyak gyártásának
lebonyolítása. Paál József úr Lukács Zsófia tervezőt javasolta, aki a munkát 330 e Ft + Áfa
összegért vállalná el.

Szőke István képviselő: A berendezési tárgyak honnét lesznek?

Balassa Balázs polgármester: A tervező mondja meg, hol lehet beszerezni, hol lehet
csináltatni stb.

Ódor Zoltán képviselő: A kiállítás tervezési költsége, 220 e Ft, mit takar, elég tág fogalom.

Balassa Balázs polgármester: Gere László az, aki a várban a régészeti munkát elvégezte..

Szőke István képviselő. Az a Gere László, aki úgy hagyta itt a várat, hogy nem lehetett
felmenni..

Balassa Balázs polgármester: Azt tudni kell, hogy ő az, aki tudja, hogy milyen régészeti
tárgyakat találtak, illetve neki van rálátása, tudása, mivel az összes régészeti tárgyat ismeri.
Fénytechnikát, hangtechnikát alkalmaznak, a vár történetét bemutatják. Ő nem ért hozzá, ha
jót szeretnének, akkor szakemberre kell bízniuk a kiállítás megtervezését.

Békefi Péter alpolgármester: Állandó kiállításban gondolkodnak, ki fog ott tartózkodni, ki
őrzi a tárgyakat.

Balassa Balázs polgármester: Eddig Németh Zoltán, a kávézó bérlője nyitotta ki a
helyiséget. Minden attól függ, milyen tárgyak lesznek kiállítva. Ha őrizni kell, mert olyan
értéket képvisel, valószínűnek tartja, hogy valakit alkalmazni kell, de akkor belépőt is kell
szedniük. Pár száz forintot, vagy azt mondják, hogy aki a várba felmegy, a várbelépő
tartalmazza a kiállítás megtekintését is, aki csak a kiállítást nézi meg, az belépőt fizet.

Szőke István képviselő. Véleménye szerint a várbelépőbe kell beépíteni a kiállítást is.

Ódor Zoltán képviselő: A tervezési költséghez hozzámegy az Áfa is?

Balassa Balázs polgármester: Igen, úgy emlékszik mondta, hogy plusz Áfa.

Szőke István képviselő: Igen mondta, a várnál az Áfá-t vissza tudják igényelni, az nem lesz
költség.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a 2008 évi várbevétel terhére
1. Az alsó kaputól a felsővár udvaráig az út javítására 700 e Ft keretösszeget biztosítson a
Képviselő-testület.



2. A várkonyha és raktár tervezési munkáinak elkészítésével Lukács Zsófia tervezőt bízzák
meg. A tervezési díjra az árajánlatnak megfelelően 330 e Ft + Áfa összeget biztosítsanak.
3. A „Szigliget az őskortól napjainkig” című könyv átdolgozására 120 e Ft + Áfa összeget
biztosítson a Képviselő-testület.
4. A vártörténeti kiállítás tervezési munkáinak elkészítésével 200 e Ft + Áfa összegben Gere
László régészt bízzák meg.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
132/2008.(X. 28.) kt. sz.H a t á r o z a t o t

A Képviselő-testület a 2008 évi várbevétel terhére
1. Az alsó kaputól a felsővár udvaráig az út javítására
700 e Ft keretösszeget biztosít.
2. A várkonyha és raktár tervezési munkáinak
elkészítésével Lukács Zsófia tervezőt bízza meg. A
tervezési díjra az árajánlatnak megfelelően 330 e Ft +
Áfa összeget biztosít.
3. A „Szigliget az őskortól napjainkig” című könyv
átdolgozására 120 e Ft + Áfa összeget biztosít.
4. A vártörténeti kiállítás tervezési munkáinak
elkészítésével 200 e Ft + Áfa összegben Gere László
régészt bízza

Megbízza a polgármestert, hogy a tervezési
szerződéseket kösse meg.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A várral kapcsolatos a további tájékoztatása is, melynél kéri a
képviselők állásfoglalását, mert amennyiben pozitív lesz a vélemény, akkor fognak
komolyabban foglalkozni a témával. Vannak elképzeléseik, amelyek színesítenék a várban a
szolgáltatásokat, illetve munkahelyet és plusz bevételt is teremtene. Az idei évben volt egy
vállalkozó, aki íjászattal kapcsolatos szolgáltatást nyújtott, 300 vagy 400 Ft-ot kért el 5
lövésért, az önkormányzatnak 200 e Ft bérleti díjat fizetett. A vállalkozó megkereste az
önkormányzatot, és 300 e Ft bérleti díjat ajánlott fel, ha lehetőséget kapna továbbra is a
tevékenységére. Úgy gondolja, az önkormányzatnak is megérné ez, alkalmaznának egy főt, és
nekik lenne bevételük.
A másik dolog, amikor rossz idő volt a nyáron, rengetegen látogatták meg a várat. Nem
megoldott, illetve óriási torlódást okozott, hogy a pénztáros feladata a képeslap, könyv,
ajándéktárgyak árusítása. Ő az árusítást felvinné a várba. Az idei évben elkészült a kemence,
ahol szeretné, ha friss kenyeret, langallót sütnének. Van egy tájházuk, amit nem használnak.
A tájház úgy lett kialakítva, hogy van hozzá, úgymond egy szatócsbolt, ahol helyi vállalkozók
termékeit lehetne árusítani, mézet, kosarat stb. Ha többet nem termelnének meg, mint egy
ember bérét, már nyereségként könyvelhetnék el. Ezeket úgy tudná elképzelni, ha egy külön
költségvetési intézményt hoznának létre, amely a dolgozókat foglalkoztatná. A vár bevételét
ismerve, megtermelné a kiadásokat. Arról tájékoztatja a képviselőket, hogy az elhangzottak
jogi feltételeit, törvényi előírásai, még nem tudják, abban az esetben fognak utána nézni,
dolgozni rajta, amennyiben a testület úgy ítéli meg, hogy érdemes az elhangzottakkal
foglalkozni.

Szőke István képviselő: Nem rosszak az elgondolások, de hogyan lehet kivitelezni?



Balassa Balázs polgármester: Egyelőre még nem tudja. Biztos, hogy lesznek buktatók, az
ÁNTSZ engedi-e a langallót, utána kell járniuk. Amennyiben a képviselők támogatják, akkor
foglalkoznak vele, hogy a szezonra elkészülhessen.

Békefi Péter alpolgármester: Lehet, hogy amit mondani akar önmagában is megállná a
helyét, de el kellene azon gondolkodni, hogy a létrehozandó gazdasági társaság idegenvezetőt
alkalmazzon a várba. Amikor a testvértelepülés delegációjával veszprémi várba kirándultak, 9
e Ft-ot fizettek, amiért az idegenvezető végig vezette őket. Azt tudni kell, hogy ez
komolyabbá tenné a dolgot, mert a honlapon keresőknél első a vár, második a program, és
harmadik a szállás. Úgy gondolja a költségekbe beleférne, főleg, ha ez a fő árusítaná az
ajándéktárgyakat is.

Ódor Zoltán képviselő: Igény biztos lenne rá, pénztárnál meghirdetni, ha összejön egy 15 fős
csoport, akkor lehet idegenvezetőt kérni. A belépőnél lehet differenciálni.

Balassa Balázs polgármester: Több várnál is van pénzverő, azt is jó dolognak tartaná.

Káli Magdolna képviselő: Jósda se rossz dolog, nagyon sokan kipróbálták Badacsonyban.
Próbálkozhatnának valamilyen középkori dologgal, a gyerekek körében biztos sikere lenne. Jó
dolognak tartja az idegenvezetést, mert például az Afrika múzeumba több a bevétel, mint a
várba, mert van idegenvezetés.

Békefi Péter alpolgármester: Nem arra gondolt, hogy egy főt fel kell venni csak
idegenvezetőnek a várba, de, ha azt mondják, hogy a vár fontos része a falunak, akkor
bármikor elérhető, ha turisztikai céllal irányítani kell egy csoportot. Ha csoport jön, nem a
polgármesternek kell menni, hanem egy turisztikai végzettségű embernek.

Balassa Balázs polgármester: Az elhangzottak alapján javasolja, amennyiben az
önkormányzat a vár területén biztosítani tudja az íjászbemutatóval, célba lövéssel kapcsolatos
tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, és a szükséges engedélyeket
megkapja a feladatot önkormányzati alkalmazottal látatja el, e célra területet a MOZSÉ kft
részére nem biztosít.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
133/2008.(X. 28.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A Képviselő-testület amennyiben a vár területén
biztosítani tudja az íjászbemutatóval, célba lövéssel
kapcsolatos tevékenységhez szükséges személyi és
tárgyi feltételeket, és a szükséges engedélyeket
megkapja, a feladatot önkormányzati alkalmazottal
látatja el. E célra területet a MOZSÉ Kft részére nem
biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a tevékenység jogszerű
gyakorlásához szükséges feltételekről tájékozódjon.
Határidő: 2008. november 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: A várudvarra készültek korábban tervek, de nem olyan
szinten, ahogy elképzeléseik között szerepel. Van a dimbes-dombos udvar, eddig arról volt



szó, hogy nem lehet hozzányúlni. Most kiderült, hogy ki lehet egyenlíteni. Az alsó várra
vonatkozó tervet szeretnék átdolgoztatni, ami azt jelentené, hogy kialakításra kerülne egy
színtér nézőtérrel együtt, ami 500 fő befogadására lenne alkalmas, valamint egy süllyesztett
színpad, ami műfűvel lenne borítva, hogy a felsővárból, aki lenéz, ne a fa színpadot lássa. Az
ülőhelyek továbbra is a sziklákon gerendázattal lennének megoldva. Ezzel egyidejűleg lenne
megoldva a technikai berendezések, világítás kiépítése, valamint az udvar kertészti
kialakítása, amibe bele lenne építve a kemence, melynek meg vannak a régészek által
megtalált alapjai. Terveik között szerepel egy üdítőital árusítására alkalmas hely kialakítása.
Az első torony után Balatonedericsre néző oldalon szeretnék kőfallal megmagasítani a
bástyát, vagy szélezetlen deszkával falat készíteni egy féltetővel, ahol az üdítőital árusító
helyet ki lehetne alakítani. Szeretné, ha a tornyokra tető kerülhetne, hogy messziről látható
legyen, hogy ott valami van. Pár hónapja megrendeltek már egy tervet, amin szerepel két
olyan fejlesztés, aminek 70 m3 kőigénye van. A felsővár kaputorony, illetve meg van a
farkasverem, de megtalálták az alapköveit a kapunak is, illetve Ny-i oldalon meg van a belső
torony, ahol 2 emeletes + pince rész lenne kialakítva kilátóval, zászlótartó rúddal, ahogy a
másik oldalon már kialakításra került. Most kerültek kiírásra pályázatok, úgy tudja, hogy 70
millió a megpályázható összeg, jelenleg azt vizsgálják, melyikbe férhetnek bele. Legnagyobb
problémát az jelenti, honnét szerzik be a követ.
Úgy gondolja, ha az említett fejlesztések megvalósulnak, illetve az eddigi munkát nézik, nem
mondhatják, hogy az önkormányzat rossz gazdája a várnak.
Erről nem hoznak döntést, tájékoztató volt, hogy a testület tudja, milyen munkákat terveznek
a várba.

A másik dolog iskola. Nem kell most dönteni, az iskola jelenleg működik, de óriási probléma
a gyereklétszám. Van egy törvényi rendelkezés, mely szerint március végéig kell az eljárást
lefolytatni, ha a testület, úgy dönt, hogy szeretne módosítani, nem önállóan kívánja ellátni ezt
a feladatot. Ha ezt nem teszik meg, akkor 1 évig nem tudnak változtatni. Nem azt akarja
sugallni, hogy a testületnek tenni kell valamit, de kikérte a várható gyereklétszámot, melyet
kioszt a képviselőknek. Azt kéri a testülettől, hogy tanulmányozzák át, most nem kell dönteni,
véleményezni.

A 2009. évi rendezvénynaptár tervezetét elkészítette, melyet ismertet a képviselő-testülettel.
A programokkal kapcsolatban azt tudni kell, hogy ma kapott egy levelet, melyet 70 fő írt alá,
a nyári diszkó, vitorláskikötőnél a borozónál tartott zenés rendezvény miatti tiltakozásul. Nem
tudta előkészíteni, a következő testületi ülésen ezzel foglalkozniuk kell, de felolvassa Dr.
Demeter Katalin beadványát.

Békefi Péter alpolgármester: Érdekesen terjed a hang, az Ady utcában hallják, a Szabadság
utcában nem.

Balassa Balázs polgármester: Megvizsgálják a beadványt, a programok tervezésénél meg
kell nézni, hogy mit hova terveznek. A programnaptárból a Pünkösdölés, a Szent Iván éji
tűzugrás kimaradt érdektelenség miatt. Javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a
2009. évi rendezvénynaptárt a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
134/2008.(X. 28.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a 2009. évi rendezvénynaptárt a
jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.



Ódor Zoltán képviselő: Szociális bizottság ülésén felvetődött a nyugdíjasok karácsonyi
ajándékozása. Az idei költségvetésben 400 e Ft került betervezésre, az elmúlt évben 550 e Ft
volt. Tavaly 1 főre 2083 Ft értékben tudtak ajándékcsomagot összeállítani. A létszám igazából
nem csökken, akik nem élnek itt, csak be vannak jelentkezve, azokat kihúzták, de legalább
250 főt érint. Kéri a testületet, hogy a tervezett összeget 50 e Ft-tal emelje meg, akkor
legalább 1800 Ft értékben tudnának összeállítani ajándékcsomagot.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a nyugdíjasok karácsonyi ajándékcsomagjára
tervezett összeget 50 e Ft-tal emeljék meg, az általános tartalék terhére.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
135/2008.(X. 28.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a nyugdíjasok karácsonyi
ajándékcsomagjára tervezett összeget 50 e Ft-tal
megemeli az általános tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés
módosítására vonatkozó rendelettervezetet terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervére
vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület előzetesen kézhez kapta.
Javasolja, hogy a 2009. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés mellékletében foglaltak
alapján fogadják el.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
136/2008.(X. 28.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint Szigliget Község Önkormányzata 2009.
évi belső ellenőrzési tervét elfogadta.

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület munkatervében november hónapban
szerepel a közmeghallgatás. November 29-én lesz az Idősek napja, 22-én Vöröskereszt tart
előadást. Amennyiben képviselő társainak megfelel, a közmeghallgatás időpontját 2008.
november 25-én 18.00 órára javasolja kitűzni.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
137/2008.(X. 28.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 2008.
november 25-én 18.00 órára tűzi ki.
Megbízza a polgármestert, hogy a község lakosságát a
közmeghallgatás időpontjáról tájékoztassa.
Határidő: 2008. november 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Ódor Zoltán képviselő: Kossuth utcában nagyon rossz állapotban van egy ház, a faluképet
rontja. Lehet-e arra valakit kötelezni, hogy tegye rendbe.



Szőke István képviselő: Bontás előtt áll a ház, csak ingyen szeretné elbontatni. A
kerékpárúton a híd le van zárva, tudnak róla?

Balassa Balázs polgármester: Igen tud róla, ők kerítették le, mivel a tartógerenda be van
szakadva, el van rohadva, életveszélyes a híd.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.20 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs
polgármester

Lutár Mária
körjegyző

Ódor Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő


