
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2009. február 12-én 17.30 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:
Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
Balassa Sándor képviselő
Ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné költségvetési előadó

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

Az ülést megnyitotta.



Ismertette az ülés javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend

1./ 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása

2./ Vegyes ügyek

1./ 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása

Balassa  Balázs  polgármester:  Az  önkormányzat  költségvetésére  vonatkozó  előterjesztést 
képviselő társai előzetesen, írásban megkaptak. A Településfejlesztési és Szociális bizottság 
már  tárgyalta  a  tervezetet.  Felkéri  a  bizottságok  elnökeit,  tájékoztassák  a  testületet  a 
bizottságok döntéséről.

Balassa  Sándor  Településfejlesztési  bizottság  elnöke:  Az  együttes  ülésen  szó  volt  az 
intézmények,  körjegyzőség  költségvetéséről.  A  költségvetésben  sok  tartalék  nincs,  elég 
feszített. A bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezetét.

Ódor Zoltán Szociális és Kulturális bizottság elnöke: A Szociális és Kulturális bizottság az 
önkormányzat  2009.  évi  költségvetésében  szociális  célra  tervezett  bevételek  és  kiadások 
véleményezése során három módosító javaslatot kér beépíteni a költségvetésbe. 
Felvetődött a bizottság tagjaiban, hogy ne csak az elhunyt hozzátartozóit támogassák temetési 
segélyben,  hanem  a  kismamák  születendő  gyermekeit  is  támogassák,  mert  az  is  komoly 
anyagi megterhelést jelent a családra, babakocsi, kiságy és egyéb nélkülözhetetlen kellékek 
megvásárlásával. A bizottság gyermekenként 50 e Ft támogatást javasol.
A bizottság tagjaiban felvetődött, hogy a szigligeti általános iskolában tanuló, nem szigligeti 
lakóhellyel  rendelkező  gyermekek  számára  is  biztosítsák  az  ingyenes  tankönyvellátást. 
Amennyiben  ez  nagy terhet  róna  az  Önkormányzatra,  abban az  esetben  50 % mértékben 
támogassa  a vidéki  gyerekek tankönyvellátottságát.  A bizottság  javaslatát  azzal  indokolja, 
hogy a vidéki gyerekek, szülők körében szeretnék vonzóbbá tenni intézményét.
Az  elmúlt  években  a  szigligeti  óvodába  és  iskolába  járó  gyermekeknek  karácsonykor 
gyümölcsből és édességből összeállított  ajándékcsomagra 100 e Ft támogatást  biztosított  a 
képviselő-testület.  Ez az összeg a tervezetben nem szerepel. A bizottság javaslata szerint a 
támogatás összege, nevesítve, elkülönítve kerüljön betervezésre.

Balassa Balázs polgármester: A legtöbb településen működik, hogy az újszülött gyermekek 
szüleit  támogatják.  Sajnos  sok  születés  nincs,  az  önkormányzat  költségvetését  nem  teszi 
próbára. A javaslatot támogatni tudja, az összegről még beszéljenek.
A vidéki  gyerekek  ingyenes,  vagy 50 %-os  tankönyvcsomag támogatása  tekintetében egy 
gondja van. Valóban az a cél, hogy minél több gyerek idejöjjön, de azok az önkormányzatok, 
akiknek  a  gyerekei  idejárnak,  semmilyen  költséggel  nem  járulnak  hozzá  az  iskola 
fenntartásához, költségeihez.
Arra nem emlékszik, hogy a tavalyi évben összegszerűen volt-e a 100 e Ft támogatás tervezve 
a gyerekek karácsonyi támogatására.
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Páros  Gyuláné  költségvetési  előadó:  Az  elmúlt  évben  ki  volt  emelve,  az  idei 
költségvetésben az eseti támogatásoknál szerepel a 100 e Ft. Azt viszont kérné a bizottságtól, 
mint  gyakorló nagymama,  hogy ne tömény édességet  kapjanak a gyerekek,  mert  ez az az 
időszak, amikor egyébként is sok édességet kapnak a gyerekek.

Ódor Zoltán bizottság elnöke: Édességet és gyümölcsöt vásároltak a gyerekeknek..

Balassa Sándor képviselő: A születendő gyermekek szüleinek a támogatásáról már beszéltek 
korábban is.  Sajnálatos  a  tendencia,  kevés  gyermek  születik,  a  támogatás  mértékéről  kell 
beszélniük.
Az ingyenes tankönyv felvetéssel kapcsolatban, ha megvalósul, amiről már beszélgettek,  a 
gyerekek utaztatását kell megoldaniuk. Az önkormányzat az iskola működtetéséhez 45 – 46 
millió forintot tesz, úgy gondolja, hogy ezeket a költségeket tovább feszíteni már nem szabad. 
Az a baj, sok mindent megpróbáltak már, nem hiszi, hogy az ingyenes tankönyv megoldaná a 
problémát, ez nem fogja vonzóbbá tenni az iskolát.

Ódor Zoltán bizottság elnöke: Az újszülött gyerekek támogatására az ő javaslata 25 e Ft 
volt, a bizottság tagjai javasolták az 50 e Ft-ot.

Balassa Balázs  polgármester:  A vidékről  bejáró  gyerekek  részére  az  ingyenes  tankönyv 
biztosításának az anyagi hátterét nem látja biztosítottnak, az újszülött gyerekek támogatása jó 
ötlet, 30 e Ft-ot javasolna. Ettől nem fog több gyermek születni, évi 4-5 gyereknél többel nem 
nagyon kell számolniuk. 150 e Ft belefér a szociális feladatokra tervezett összegbe.

Páros  Gyuláné költségvetési  előadó:  Az  átmeneti  segélyre,  a  felső  oktatási  támogatásra 
tervezett összegbe belefér, az I. félév után már tisztább lesz a kép.

Balassa Balázs polgármester: Szociális feladatokra tervezett összegbe belefér a támogatás, a 
tervezetet  nem  kell  módosítani.  Javasolja,  hogy  a  szigligeti  állandó  lakosú  újszülött 
gyermekek támogatására 30 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

18/2009.(II. 12.) kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a szigligeti állandó lakosú újszülött 
gyermekek részére 30 e Ft támogatást biztosít.

Turisztikai Egyesület tagjai érkeztek a képviselő-testületi ülésre.

Balassa Balázs polgármester: A Turisztikai Egyesület együttműködési javaslatot terjesztett a 
képviselő-testület felé, mely az idei évi költségvetésüket érinti. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
az idei évben is közösen vesznek részt az Utazás kiállításon. A kiállítás költsége az elmúlt 
évhez képest nem változott, 350 e Ft, mely összeg a tervezetbe beépítésre került. Szintén az 
elmúlt évben beszéltek arról, hogy a térség, a régió tagjai minél nagyobb számban lépjenek be 
a  szervezetbe.  Jelenleg  a  térségben  egy turisztikai  iroda  van  a  badacsonyi,  ami  bizonyos 
feladatokat  átvállal,  mint  Szigliget  propagálása,  turisztikai  programok  reklámozása, 
turizmussal összefüggő feladatok segítése. Ezt a működést eddig még az önkormányzat nem 
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támogatta.  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  az  egyesület  a  TDM  alapján  jött  létre, 
hatékonyabban tud a turizmussal foglalkozni, illetve az állami költségvetésből pénzeket is tud 
lehívni. A Turisztikai egyesület egy szerződés tervezetet küldött meg, melynek az a lényege, 
hogy a mindenkori idegenforgalmi adónak X hányadát a szigligeti Önkormányzat átadná az 
egyesületnek, melyből az iroda működéséhez is hozzájárulnának, közös propagandaanyagok 
kiadásához, illetve a régió turisztikai szempontból történő jobb eladhatóságához járulnának 
hozzá. Kéri az egyesület elnökét, hogy pár szóval tájékoztassa a testület tagjait a szerződés-
tervezetről.

Nagy Miklós egyesület elnöke: Korábbi testületi ülésen már voltak itt, és tájékoztatást adtak 
az információs rendszerről, ehhez kapcsolódott a plasztikkártyás dolog, amivel össze tudnák 
kapcsolni a kistérséget. Erre már beadták a pályázatot, előzetes információ szerint pozitívan 
fogadták a pályázatot.  Abban bíznak,  ha nyer,  a főszezon előtt  megvalósulhatna.  A másik 
dolog, amiről beszéltek, körvonalazódik, a buszjárat. Kiss Zsolt vállalkozóval körbejárták a 
településeket, kezdik összerakosgatni a megállókat. Ez most már biztosra vehető, hogy egy 2 
órás kör lenne, Szigligetet, Szent György-hegyet bekapcsolva egész Salföldig, átkanyarodva 
Káptalantótiig  Ez  a  buszjárat,  ami  biztosra  mondható,  beindul,  össze  fogja  kapcsolni  a 
településeket.
A  10  %  idegenforgalmi  adóval  kapcsolatban  elmondja,  Badacsonytördemic  Képviselő-
testülete megszavazta, Ábrahámhegy képviselő-testület meg fogja szavazni, Káptalantótiban 
nincs idegenforgalmi adó, ők fix összegű támogatással szeretnének részt venni, Nemesgulács 
nem tud támogatást adni, ők azt mondták, hogy remény sincs rá az anyagi helyzetük miatt. 
Azt érzik, hogy van egy közös gondolkodás. Azért kérik a támogatást, mert szükséges egy 
megbízható bázis az iroda működéséhez, és szerződéses keretek között szabályoznák ezeket a 
dolgokat, hogy a vállalt kötelezettséget mindenki egyformán teljesítse.
A TDM pályázattal kapcsolatban az előminősítést elkészítették, az jól sikerült, napokon belül 
kiderül, hogy meg lesz-e a pénz. 35 millió, ezt minden egyesület meg fogja kapni, aki ilyen 
együttműködést  tud  maga  körül  készíteni.  Ebben  előre  dolgoztak,  elmondhatja,  hogy  a 
Balaton  körül  az  egyik  legjobban  működő  egyesület  jött  létre.  Ha  megkapják  a  pénzt, 
nemcsak az utazás kiállításra tudják elvinni a községet, kiadványokat készíteni, a települések 
arculatát bemutatva.
A badacsonytomaji szerződést tájékoztatás céljából a testület rendelkezésére tudják bocsátani, 
hosszú távú együttműködésben bíznak és gondolkodnak, ezért kérik az idegenforgalmi adó 10 
%-át.

Balassa  Balázs  polgármester:  Azt  kéri  az  egyesülettől,  hogy  a  szigligeti  Turisztikai 
Egyesülettel  működjenek  együtt,  közösen  karolják  fel  azt  a  réteget,  akik  a  turizmusból 
szeretnének élni. A pályázatról beszéltek, szeretné, ha ebbe a pályázatba beleférne Szigliget 
esetében,  egy  időszakosan,  szezonban  nyitva  tartó  információs  iroda,  ahol  a  vendégek 
tájékozódni tudnának.

Nagy Miklós egyesület elnöke: A badacsonyi  irodában főiskolai tanulókat  alkalmaznak a 
szezonban. Lehet ezt megbeszélni, kezelhető dolog, akár helyi tanulót is lehet alkalmazni.

Balassa Balázs polgármester: Említette a 10 %-os igényt, azt tudni kell a testületnek, hogy 
ez az igény az idegenforgalmi adó állami támogatással  növelt  összegére értendő. Szigliget 
esetében ez éves viszonylatban 900 e Ft körüli összeget jelent.

Balassa Sándor képviselő. Az önkormányzat áldozatokat hoz, különböző módon támogatja a 
turizmust, viszont döntő szinten, aki ebből profitál, kihúzza magát az adófizetés alól.
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Balassa  Balázs  polgármester: Ez  évek  óta  visszatérő  téma,  nemcsak  náluk,  az  összes 
Balaton-parti településre jellemző, hogy az idegenforgalmi adó befizetési morál nem jó. Az a 
kártyarendszer, amiről korábbi ülésen beszéltek, lehetőséget nyit arra, hogy az idegenforgalmi 
adóbevétel növekedjen.

Nagy Miklós egyesület elnöke: A kedvezményt adó plasztikkártya több száz vállalkozásnál, 
múzeumban, MAHART-nál, Nemzeti Parknál felhasználható, az összes vendéglátó egység 10 
%-os kedvezményt ad, ezáltal felértékelődik, a szállásadó is versenyhelyzetbe kerül, a vendég 
igényelni  fogja  a  kártyát,  mert  sok kedvezményhez  jut.  A szállásadó  belép  a  rendszerbe, 
igényelni  fogja  a  kártyát,  hogy  több  vendége  legyen.  A  kártya  adatai  lehívhatók, 
ellenőrizhetővé  válik  mennyi  volt  a  szobafoglalása,  ezáltal  az  idegenforgalmi  adó  is 
emelkedni fog.

Balassa  Balázs  polgármester:  A képviselő-testület  az  idei  évben  nagyon  sok programot 
szervez, szolgáltat, azért, hogy a vendégeket megtartsák, idecsalogassák, mert abban bíznak, 
hogy hosszútávon meg lesz az eredménye.

Békefi  Péter  alpolgármester:  Mielőtt  az  összegről  szavaznak,  jó  lenne  tudni,  hogy  a 
Badacsonyi Turisztikai Egyesületnek milyen szolgáltatásért szavazzák meg az összeget, mert 
itt  is  van  egy turisztikai  egyesület,  fel  fog  később merülni,  miért  nem ezt  az  egyesületet 
támogatták.  Ő örülne  neki,  hogy nem hallana  a  szavazás  után olyan  felhangokat,  hogy a 
badacsonyit támogatták, a szigligetit nem.

Szőke  István  képviselő:  A  tervezett  buszjárat  költségeit  a  vállalkozók  fizetik,  vagy  az 
említett 10 %-ból fedezik?

Nagy Miklós egyesület elnöke: A buszjárat költsége cca. 6 millió forintba fog kerülni. Az 
autóbuszon  a  turisták  napijegyet  vásárolnak,  bérleteket  biztosítanának  a  munkába  járás 
érdekében, 2 milliót 40 – 50 vállalkozás adja össze, 2 milliót az önkormányzatok, 2 milliót a 
jegybevétel  termelne meg. Úgy gondolják, hogy jó marketinggel akár önfenntartó is lehet, 
mert  nem  akarják  az  önkormányzatokat  pumpolni.  A  kért  10  %-ba  benn  van  az 
önkormányzati összeg.

Káli Magdolna képviselő: Szimpatikusak ezek a dolgok, a régió turisztikai rendezvényeit 
biztos, hogy együtt  lehetne legjobban „eladni”,  de beszéltek a helyi  vállalkozókkal erről a 
dologról,  hogy  elsősorban  tőlük  rendezvényeket  várnak  el.  Hogy  lesz  ez,  a  Badacsonyi 
Turisztikai Egyesület fog itt rendezvényt szervezni, vagy hogy képzelik el?

Nagy Miklós egyesület elnöke:  Az a lényeg, hogy jó információs áramlás legyen, tudják a 
vendégek, hogy Szigligeten milyen rendezvények vannak, ez eddig is elég jól működött. Az 
egyesület nem szervez programokat, nem is ez a célja, az a célja, hogy a régió rendezvényeit 
propagálják.  Az  idei  évben  5  turisztikai  kiállításra  fognak  menni,  Miskolcra,  Szegedre, 
Debrecenbe,  Pécsre,  az  utazás  kiállításra,  ahol  reklámozzák  a  községet  is.  Feladatuknak 
tekintik egy olyan arculat kialakítását, ami vonzóvá teszi a régiót, a településeket.

Balassa  Balázs  polgármester:  Amikor  az  alpolgármester  úr  feltette  a  kérdését,  akkor 
fogalmazódott meg benne, hogy a tájékoztató nem volt helyes. Nem a Badacsonyi Turisztikai 
Egyesületet  támogatják,  hozzájárulnak  az  információs  iroda  működéséhez,  buszjárathoz, 
kiadványok készítésében, a kiállításokon Szigliget propagálásához, a település értékeinek jobb 
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eladhatásához. Tehát, nem az egyesület működéséhez járulnak hozzá. Természetesen várják a 
TDM rendszeren keresztül, mivel ők nem jogosultak ebben a pályázati rendszerben indulni, 
támogatás elnyerése esetén, egy információs iroda létesítését. Az egyesület által jelzett 10 %-
ért, a felsorolt támogatásokat vásárolnák meg. Így helyes a tájékoztatás.

Nagy  Miklós  egyesület  elnöke: Lényegében  igen.  A  TDM  rendszer  lényege,  lentről 
kezdeményez, lent határozzák meg a feladatokat, lent osztják el a pénzeket.

Balassa Sándor képviselő: Milyen hatással van költségvetésükre a kért összeg?

Páros  Gyuláné  költségvetési  előadó:  Feszített  a  költségvetési  tervezet,  kevés  tartalékot 
tartalmaz.

Balassa  Sándor  képviselő:  Mint  már  említette,  közvetetten  semmi  köze  nincs  az 
idegenforgalomhoz, magát az ötletet jónak tartja, támogatja.

ifj.  Baráth Sándor képviselő:  Mennyi  idegenforgalmi  adó lett  tervezve,  mert  elhangzott, 
hogy a plasztik kártya ellenőrzésre is lehetőséget biztosít.

Békefi  Péter  alpolgármester:  Akkor  számíthatnak  több  idegenforgalmi  bevételre,  ha 
kimennek és beszedik,  ez működik.  Jó lenne az átalányadó, de azt  a törvény nem engedi. 
Mindenképp foglalkozni  kell  az  idegenforgalmi  adóval,  mert  jelentős  bevételtől  esik  el  a 
község. Ha be tudják szedni az idegenforgalmi adót, meg lesz a 10 %-nak is a fedezete.

Beszélgetés a plasztikkártya használatának lehetőségeiről

Balassa Balázs  polgármester:  Első évben fix  összegű támogatást,  900 e  Ft-ot  javasol,  a 
következő években, ha az idegenforgalmi adó befizetésénél többlet fog mutatkozni a 10 %-ot.
A költségvetésben a programokat 500 e Ft-tal túltervezték, a 400 e Ft-ot tartalékból fedeznék.

Nagy Miklós egyesület elnöke: A következő testületi ülésre, a polgármester úrral előzetesen 
egyeztetett szerződéstervezetet tud hozni, amit aláírás előtt a testület véleményez.

Balassa  Balázs  polgármester:  Javasolja,  hogy  900  e  Ft  támogatást  biztosítsanak  a 
Badacsonyi  Turisztikai  Egyesület  részére.  Az  összeget  a  költségvetésben  tervezett  nyári 
rendezvények és a tartalék terhére építsék be, a szerződés tervezetet aláírás előtt a képviselő-
testület véleményezze.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

19/2009.(II. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  képviselő-testület  900  e  Ft  támogatást  biztosít  a 
Badacsonyi Turisztikai Egyesület részére. Az összeget a 
költségvetésben  tervezett  nyári  rendezvények  és  a 
tartalék terhére építik be. A szerződés tervezetet aláírás 
előtt a képviselő-testület véleményezi.
Megbízza  a  körjegyzőt,  hogy  a  költségvetésbe  a 
módosítást építse be.
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Határidő: azonnal
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Szőke István képviselő:  Ha azt nézik, hogy kiadvány is fog készülni, az ország különböző 
pontjaira elviszik, reklámozzák a települést, ez nem lesz egy rossz propaganda.

Balassa Balázs polgármester:  Hosszútávon biztos, hogy így fog működni. Ez az első év, 
tanulópénz lesz, vagy lesz reális értelme, előre nem tudják. Az a problémája, hogy évek óta 
verik bele a pénzt, és az idegenforgalmi adó bevételük ennek arányában nem növekszik, nem 
az önkormányzat profitál belőle.

Szabó Tibor képviselő:  Kevés a befolyt  idegenforgalmi adó, és nem érti meg miért,  nem 
fizetnek, hisz itt van a településen három 100 fős üdülő, ott van a vitorláskikötő.

Balassa Balázs polgármester: Az idegenforgalmi adó bevételük 85 %-át ők fizetik be.
A könyvvizsgáló elkészítette a jelentését, mely összecseng az előbbiekkel. „Az önkormányzat 
sajátossága,  hogy  jelentős  idegenforgalommal  rendelkezik,  bevételeinek  nagy  része  az 
idegenforgalomhoz  kapcsolódik.  Ebből  adódóan  a  gazdasági,  pénzügyi  helyzete  jelentős 
hatással  van  az  önkormányzat  bevételeinek  alakulására.  Pénzügyi  egyensúly  biztosítása 
érdekében 2009. évben külön hangsúlyt  kell  fektetni  a bevételek alakulásának figyelésére, 
arra, hogy amennyiben lehet, a kiadások a bevételekhez kapcsolódjanak.” A könyvvizsgáló a 
rendelet-tervezet  elfogadásának  nem  látja  akadályát,  nem  ellentétes  a  jogszabályi 
előírásokkal.

Balassa Sándor képviselő: A műfüves  pálya  bérleti  díja,  jó,  hogy ennyi?  Emelésre  nem 
gondoltak? Nem most, mert tudja, hogy vannak lekötött napok, de március 1-től nem kellene 
emelni?

Balassa Balázs polgármester Nem emelné. Az elmúlt évben majdnem sikerült a tervezettet 
teljesíteni,  az  idei  évre  áthúzódott  összeggel  teljesült  volna.  Idei  évben  jobban  indultak, 
február végéig közel 200 e Ft realizálódik.

Ódor Zoltán képviselő: A dologi kiadásokban szerepel a gesztenyefák permetezése, milyen 
összegben szerepel a kiadásokban?

Páros Gyuláné költségvetési előadó: 50 e Ft összeg került beépítésre, permetezésre.

Ódor  Zoltán  képviselő:  A  BÖKI-vel  kapcsolatos  a  kérdése.  Ábrahámhegy  lakossági 
befizetés mínusz 600 e Ft.

Páros  Gyuláné  költségvetési  előadó:  A  BÖKI  szedi  be  az  ábrahámhegyi  lakosoktól  a 
szemétszállítási díjat, az ábrahámhegyi önrész ennyivel kevesebb.

Ódor  Zoltán  képviselő:  A  fürdő-  és  strandszolgálatnál  kisebb  fokú  tárgyi  eszközök 
beszerzése, ez pénztárgép?

Páros Gyuláné költségvetési előadó: A pénztárgépek rossz állapotba vannak, a csere már 
nem halasztható. Ezen kívül más elhasználódott eszköz pótlására is tervezték ezt az összeget.
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Ódor Zoltán képviselő: A tervezetben szerepel, hogy 2009. évi rendezvényekre 3.500 e Ft, 
máshol a Nyári Napok szerepelnek.

Balassa Balázs polgármester: Az éves rendezvények költsége 3.500 e Ft, melyből az előbb 
már  500  e  Ft-ot  elvettek.  Ebben  az  összes  rendezvény  szerepel,  kivéve  a  várban 
megrendezésre kerülő rendezvényeket.
Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, javasolja, hogy az elfogadott módosításokkal az 
önkormányzat 2009. évi költségvetését a képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal megalkotta a

1/2009.(II. 16.) 
r e n d e l e t e t

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Vegyes ügyek

1./ Szigligeti Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesület kérelme

Balassa Balázs  polgármester:  Képviselő társai  előtt  ismert,  hogy megalakult  a Szigligeti 
Magyar Bálint Hagyományőrző Egyesület. Az egyesület cégbírósági bejegyzéséhez szükséges 
székhelyet megjelölni. Az egyesület kéri, hogy székhelyül a Kossuth u. 54. számot jelölhesse 
meg.  Javasolja,  hogy  a  Szigligeti  Magyar  Bálint  Hagyományőrző  Egyesület  székhelyéül, 
Szigliget, Kossuth u. 54. számot jelölje meg.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

20/2009.(II. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  képviselő-testület  hozzájárul,  hogy  a  Szigligeti 
Magyar  Bálint  Hagyományőrző  Egyesület  székhelyéül, 
Szigliget, Kossuth u. 54. számot jelölje meg.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  képviselő-testület 
döntéséről az egyesület elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2009. február 16.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

2./ A 199/27 helyrajzi számú út megnevezésű ingatlan elnevezése

Balassa Balázs  polgármester:  A Patak utca  alatti  új  lakótelkeknél  az  utcanévre  szavazni 
lehetett a honlapon. Több névre lehetett szavazni, legtöbb szavazatot a Liget utca elnevezés 
kapta. Kéri képviselő társait, hogy a szavazás eredményét figyelembe véve, az új utcát Liget 
utcának nevezzék el.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi
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21/2009.(II. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  Képviselő-testület  a  199/27  helyrajzi  számú  út 
megnevezésű ingatlant Liget utcának nevezi el.
Felkéri  a  körjegyzőt,  hogy  gondoskodjon  az  utcanév 
Földhivatali átvezetéséről és az érintettek értesítéséről.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

3./  Munkaügyi  Központtal  Együttműködési  Megállapodás  közfoglalkoztatásban  való 
részvételre

Balassa Balázs  polgármester:  Változtak a foglalkoztatással,  illetve  a  rendszeres szociális 
segélyezéssel  kapcsolatos  jogszabályok.  Lényege,  hogy  kevesebb  anyagi  fedezet  van  a 
dolgozók  támogatására,  kevesebb  főt  tudnak  alkalmazni.  Ahhoz,  hogy  a  támogatást 
megkapják  együttműködési  megállapodást  kell  kötniük  a  Munkaügyi  Központtal.  Akik 
kiestek  a  munkanélküli  ellátásból  és  a  rendszeres  szociális  segélyezésre  jogosultak,  két 
formában  lehet  támogatásban  részesíti,  illetve  foglalkoztatni  őket.  Az egyik  csoport,  akik 
rendelkezésre  állási  támogatásra  jogosultak  a  jövedelmi  viszonyaik  alapján  jogosultak  a 
támogatásra,  munkaképesek,  de  munkát  nem  tudnak  találni,  vagy  nincs  megfelelő 
képzettségük. Nekik a Munkaügyi hivatallal kell a kapcsolatot tartani, a Munkaügyi hivatal 
fogja őket foglalkoztatni, ők fogják a támogatást igényelni.
A  másik  csoportba  azok  tartoznak,  akiknek  munkaképesség  csökkenése  van,  vagy  a 
gyerekeket  nem  tudják  elhelyezni,  mert  nincs  a  településen  óvoda,  napközi,  ezért  ők 
rendszeres szociális segélyre jogosultak. Nekik továbbra is az önkormányzat fogja folyósítani 
és megállapítani a támogatást.  Az ő esetükben is van egy keret,  melyből az önkormányzat 
foglalkoztathatja őket.
Ahhoz,  hogy  a  rendelkezésre  állási  támogatást  megkapják,  az  önkormányzatnak 
együttműködési megállapodást kell kötni a Munkaügyi hivatallal. A megállapodás a szociális 
törvényben  foglaltakat  tartalmazza.  Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy 
foglalkoztatási  tervet készít,  ezt az első évben március 31-ig kell elkészíteni,  ezt követően 
minden  év  január  31-ig.  A foglalkoztatási  terv  elkészítéséhez  a  Munkaügyi  Központ  fog 
adatokat szolgáltatni, ki az, aki tartja a munkaügyi hivatallal a kapcsolatot, milyen szakmával 
rendelkeznek, milyen iskolai végzettségűek, stb.

Javasolja,  hogy a  foglalkoztatásra  vonatkozó együttműködési  megállapodást  a  Munkaügyi 
Központtal az önkormányzat kösse meg.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

22/2009.(II. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  Képviselő-testület  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Munkaügyi  Központ  és  Szigliget  Község 
Önkormányzata  között  -  az  aktívkorúak  ellátásában 
részesülő  személyek  közfoglalkoztatása  tárgyában  - 
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létrejött  együttműködési  megállapodást  jóváhagyja  és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő. 2009. február16.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

4./ Páhy László 0153/10 hrsz ingatlanbérleti kérelme

Balassa  Balázs  polgármester:  Páhy  László  a  0153/10  hrsz-u  ingatlant  szeretné  tovább 
bérelni, erre újabb kérelmet nyújtott be. A testület decemberi ülésén Szegvári Viktort jelölte 
ki,  az  ingatlan  bérlőjéül.  Szegvári  úr  telefonon  jelezte,  hogy  a  határozatban  foglalt 
feltételekkel nem kívánja bérbe venni az ingatlant. Páhy László kéri, hogy a korábbi bérleti 
szerződésben foglaltak alapján, 2 évre, évi 10 e Ft bérleti díj ellenében, bérlőnek jelölje ki a 
testület.  Ha  azt  szeretnék,  hogy  a  szőlő  művelve  legyen,  Páhy  Lászlót  kell  bérlőnek 
kijelölniük.
Javasolja,  hogy a  képviselő-testület  153/2008.(XII.10.)  Kt.  sz.  határozatát  vonja  vissza,  a 
0153/10  hrsz-u  ingatlan  bérlőjéül  2  évre  Páhy  Lászlót  jelölje  ki  a  testület.  A  bérleti  díj 
összegét évi 10 e Ft-ban állapítsák meg.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

23/2009.(II. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  képviselő-testület  153/2008.(XII.10.)  Kt.  sz. 
határozatát  visszavonja,  a  0153/10  hrsz-u  ingatlan 
bérlőjéül  2  évre  Páhy  Lászlót  jelöli  ki.  A  bérleti  díj 
összegét évi 10 e Ft-ban állapítja meg.
Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt tájékoztassa, 
a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. március 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

5./ Kővágó Zsolt lakótelek ügye

Balassa  Balázs  polgármester:  Kővágó  Zsolt  nehéz  helyzetbe  került,  a  vállalt 
kötelezettségeiket nem tudják teljesíteni, a testülettől azt kérik, tolerálja helyzetüket. A Liget 
utcában részükre értékesített telekről van szó. Nem tudnak építkezni, szeretnék, ha a testület 
hozzájárulna  ahhoz,  hogy visszaadják,  vagy ugyanazért  az  összegért,  melyért  megkapták, 
tovább adják egy igénylőnek. Van egy igénylő, Hegyi Mihály tapolcai lakos, aki át is venné 
az  ingatlant.  Ő  azt  javasolná  a  testületnek,  hogy  támogassák,  az  ingatlan  átadását,  az 
önkormányzat,  mint ellenjegyző jelenne meg a szerződésnél, hogy ugyanannyiért  adják át, 
mint amennyit az önkormányzatnak fizettek ki.

Szőke István képviselő: Ő már korábban is tudta, hogy nem fog építkezni. Ennyi erővel ő is 
bármikor köthetne szerződést…

Ódor Zoltán képviselő: Nem lehet kötelezni, hogy vállalja a feltételeket?
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Lutár Mária körjegyző: Nem tudják kényszeríteni, hogy építkezzen.

Balassa  Sándor  képviselő: A  szerződésben  kemény  feltételeket  szabtak,  15  évig  nem 
adhatják el, ha három évig nem épül, az önkormányzat visszaveheti a telket.

Balassa  Balázs  polgármester:  Ha  ez  a  feltétel  nem  szerepelne  a  szerződésbe,  simán 
továbbadhatná az ingatlant. Ezért fordult a képviselő-testülethez, hogy ezt a szerződést vonja 
vissza,  tekintsen  el  ettől.  Visszavenni  nem szeretné,  mert,  akkor  pénzmozgás  lenne,  Áfá-t 
kellene fizetniük, ezért lenne az önkormányzat részéről az ellenjegyzés.

Szőke István képviselő: Az új tulajdonos épülne, mert a Patak utcában is van probléma. Az 
előző testület hozott egy olyan döntést, hogy továbbadható Fehér féle telek, és már legalább 
15 éve nézegetik a gazos területet, nem történt semmi.

Szabó Tibor képviselő: Visszavenni nem akarják, akkor nincs rajta mit gondolkodni. Hozzá 
kell járulni, hogy más építkezhessen a telken.

Balassa  Balázs  polgármester:  Javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  a  199/31  hrsz-u 
lakótelekre  vonatkozó  136/2007.  (X.  18.)  Kt.  sz.  vevő  kijelölő  határozatban  foglalt 
kötelezettségektől  tekintsen  el.  Járuljon  hozzá,  hogy  Kővágó  Zsolt  és  Kővágó  Csilla  a 
vevőkijelölő  határozatban  meghatározott  vételáron  a  199/31  hrsz-u  lakótelket  értékesítse 
Hegyi Mihály tapolcai lakos részére.
Bízza  meg  a  polgármestert,  hogy a  testület  döntéséről  a  kérelmezőt  tájékoztassa,  továbbá 
bízza  meg  azzal,  hogy  az  adásvételi  szerződés  megkötése  során  az  önkormányzat 
képviseletében járjon el. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi

24/2009.(II. 12.) Kt. sz.
H a t á r o z a t o t

A  képviselő-testület  a  199/31  hrsz-u  lakótelekre 
vonatkozó  136/2007.  (X.  18.)  Kt.  sz.  vevő  kijelölő 
határozatban  foglalt  kötelezettségektől  eltekint. 
Hozzájárul,  hogy  Kővágó  Zsolt  és  Kővágó  Csilla  a 
vevőkijelölő  határozatban  meghatározott  vételáron  a 
199/31  hrsz-u  lakótelket  értékesítse  Hegyi  Mihály 
tapolcai lakos részére.
Megbízza a polgármestert,  hogy a testület  döntéséről a 
kérelmezőt  tájékoztassa,  továbbá  megbízza,  hogy  az 
adásvételi  szerződés megkötése során az önkormányzat 
képviseletében járjon el.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Balassa Balázs polgármester: Dr. Demeter Katalin több ingatlantulajdonos aláírásával egy 
beadványt írt a strandi diszkó miatt. A beadványra válaszolt, melyre egy újabb levelet kaptak. 
(Ismerteti az általa írt levelet, és a beadványt.) 

Ódor Zoltán képviselő: Hol van nyaralója, hol hallotta a zajt?
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Szabó  Tibor  képviselő:  Van  nyaralójuk  a  Vilmahegyen,  a  faluban,  a  vároldalban, 
Hegymagason. Az igaz, hogy amit ígértek, irányított hangtechnika nem volt, de ő hétközben 
is ott él, és kibírja.

Balassa Balázs polgármester: Azt gondolta, az első válaszlevele a megoldást megteremti, 
sajnos azt kell megállapítani, hogy nem. Nem kéri, hogy most döntsön a testület, de azt kéri, 
gondolkodjanak  képviselő  társai,  hogy  a  nyárra  megnyugtató  megoldás  szülessen.  Azzal 
egyetért, hogy a 3 óra, az legyen 3 óra, azt is eltudná fogadni, hogy egyik héten diszkó, a 
másik héten nosztalgia est, ezt ők is kérték, reméli az idei évben meg is, valósul.

Szőke  István  képviselő: A  beadványban  szó  esett  a  kikötői  zeneszolgáltatásról. 
Beleszólhatnak a kikötő működésébe?

Lutár  Mária  körjegyző:  A  működési  engedélyt  a  jegyző  adja  ki.  A  nyitva  tartást 
korlátozhatja, ha pl. a zeneszolgáltatás, zavarja a környéken élők nyugalmát.
 
Balassa Balázs polgármester: Tudomása szerint vendéglátóegység 11 óráig tarthat nyitva…

Szőke István képviselő: Akkor meg az lesz a probléma, hogy 11 óra után nem tud sehol sem 
vacsorázni..

Balassa Balázs polgármester: Lehet hosszabb nyitva tartás, de a törvény egyértelműen azt 
mondja ki, hogy a zajhatással nem terhelheti a közvetlen környezetét, a lakosságot.

Szőke  István  képviselő:  A  balatonfenyvesi  diszkóról  ők  nem  tehetnek,  nem  miattuk 
hallatszott át a zene.

Balassa Balázs polgármester: Azt tudják, hogy a feltételeket nem fogják tudni, teljesíteni, 
eddig is tudták, ennek tudatában szavazta meg a képviselő-testület a diszkót. Valószínűleg 
most  sem lesz  másként,  a  törvényi  háttérnek  ők  sem tudnak  megfelelni,  mi  sem tudunk 
megfelelni. Amikor a diszkóval kapcsolatban megérkezik a kérelem, a testületnek döntést kell 
hozni, ezzel a beadvánnyal foglalkoznia kell a testületnek. 

Balassa Sándor képviselő: Előző ülésen is megfogalmazódott benne, a könyvtár működése, a 
könyvtáros  munkája.  Kérdése,  jelent-e  olyan  potenciális  kulturális  életet  a  könyvtáros 
munkája, hogy érdemes őt teljes munkaidőben alkalmazni?

Balassa Balázs polgármester: Az előző ülésen volt napirenden a könyvtáros tájékoztatója, 
mindenki elfogadta a beszámolót. Beszéltek róla, hogy számítógépet kér a könyvtáros, milyen 
igény van a számítógépekre stb. Elhangzott, hogy akarják-e a mozgókönyvtárt, ami pont azt 
tenné lehetővé, hogy nem kell főállású ember

Balassa  Sándor  képviselő:  A  könyvtáros  azt  mondta,  hogy  azt  még  pontosítani  kell, 
egyeztetni kell. Az a kérdése, hogy a kulturális dolgokba milyen aktívan vesz részt, a teljes 
munkaidőben történő foglalkoztatása a falu javát szolgálja-e, kell-e főállású könyvtáros? Ő 
feldobta ezt a kérdést, győzzék meg, hogy szükség van főállású könyvtárosra.

Balassa Balázs polgármester: Vannak problémák a könyvtár működésével kapcsolatban is, 
illetve  ez  évek  óta  téma,  ezért  kérte,  hogy  a  könyvtáros  tevékenységéről  legyen  egy 
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beszámoló.  A  testületi  ülésen  jelen  volt  a  könyvtáros,  úgy  gondolja,  tőle  kellett  volna 
megkérdezni, hogy ő győzze meg a testületet, hogy szükség van rá, és erre ő alkalmas. Akkor 
a testület egyhangúlag, minden kétség nélkül elfogadta a beszámolóját.

Balassa Sándor képviselő: Jó, ők dolgoznak vele, de ő úgy gondolja, hogy a könyvtárnak 
nincs olyan hatalmas látogatottsága. Véleménye szerint az idei évben sokkal aktívabban részt 
vehetne  a  község  kulturális  életében.  Volt-e  olyan  rendezvény,  amit  a  könyvtár,  vagy  a 
könyvtáros  önállóan  szervezett  meg?  Milyen  százalékban  vesz  részt  a  település  kulturális 
rendezvényeiben? Mitől van a könyvtárnál havi 10 e Ft-os telefonszámla?

Páros  Gyuláné  költségvetési  előadó.  Tavaly  félévkor  kapott  mobiltelefont,  a  vezetékes 
telefonról elég sok mobilhívás volt, ami megemelte a telefonszámlát.

Balassa Sándor képviselő: Ez nem új keletű téma, régi téma. Olvasta a beszámolóját,  és 
kétségei támadtak, hogy teljes munkaidőben kell-e őt foglalkoztatni. Győzzék meg, hogy kell.

Káli Magdolna képviselő: Az újság szerkesztésében is részt vesz, vagy azt teljes egészében 
az alpolgármester úr csinálja?

Békefi  Péter alpolgármester:  Az újságba cikkeket  a polgármester  úr és családja  adott,  a 
könyvtáros nem adott anyagot hozzá. Balassa képviselő társa felvétésére azt tudja mondani, 
hogy nehéz a teljesítményét megítélni azért, mert ha úgy kell megítélni, hogy ő a könyvtáros, 
az megfogható, de a programszervezés bonyolultabb dolog. Erre akkor kapnának választ, ha 
egyszer eljutnának oda, hogy egy hozzáértő programszervező, aki információs feladatokat is 
el  tudna  látni  egy  adott  helyen,  szervezné  a  programokat.  Az  iskolai  rendezvényeket  a 
pedagógusok  csinálják,  egyébként  a  Turisztikai  Egyesület,  a  SZINE,  a  polgármester,  a 
Kulturális Bizottság szervezi a programokat. Most az van, hogy a könyvtáros mindenhol ott 
van,  újságot  szerkeszt,  erre  mondhatja  azt,  hogy  előfordult.  Képviselő  társa  kérdésére 
válaszolva, azt a segítséget kapja, hogy a faluban, az iskolában történő dolgokat összegyűjti, 
de az iskolai dolgoknál vár az igazgató asszonyra, a Kajtárnéra, aki a gyerekektől összegyűjti 
az anyagot. Inkább postás volt, ebben merült ki a tevékenysége. 

Káli Magdolna képviselő: Raposkán úgy működik, hogy az eseményekről a kultúros írja a 
cikkeket, ő írja az újságot.

Balassa Sándor képviselő: Nem győzték meg az ellenkezőjéről, több kellene, hogy legyen 
benne, legalább úgy, mint a többi településen.

Balassa  Balázs  polgármester:  Meg  kell  fogalmazni,  hogy  mit  várnak  el  tőle,  mit  kell 
csinálnia  pontosan.  Nincs  olyan  munkaköri  leírása,  hogy  mit  kell  csinálnia.  Meg  kell 
fogalmazni,  hogy X időig az  újságba összeszedi  az anyagot,  azt  leadja  az  alpolgármester 
úrnak, nemzeti ünnepek illetve a kulturális rendezvényekbe köteles belefolyni, tájékoztatni a 
testületet,  a  polgármestert,  hogy  mikor,  milyen  feladatok  vannak,  átfogva  kordinálni.  Ez 
mellett  a  könyvtári  feladatokat  kell  ellátni.  Az  a  kérdés,  hogy  ez  nem  több-e  időben, 
energiában, ami neki beleférne az idejébe. Valószínű, hogy ezeknek a feladatoknak a 80 %-át 
a könyvtári  nyitva tartási idő alatt  is el tudná végezni. Meg kell fogalmazni, hogy mik az 
elvárásaik, megkapja munkaköri leírásként, el tudja dönteni, hogy ennek meg tud-e felelni, 
meg kíván-e felelni, és akkor számon kérhető, hogy ezt és ezt elvégezte-e. 
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Lutár  Mária  körjegyző:  Van  munkaköri  leírása,  abban  szerepel  a  kulturális  feladatok 
elvégzése.

Balassa Sándor képviselő:  Alapvetően  nem akarja  számon  kérni,  de  össze  kellene  vetni 
arányaiban az ő leterheltségét, és például a Zsuzsa leterheltségét. Úgy gondolja, hatalmas űr 
lenne  a  kettő  közt.  A beszámolókor  azt  mondta,  hogy le  kellene  leltározni  a  könyveket, 
darabszámra.  Úgy  gondolja,  hogy  a  munkaidejében  nagyon  bőven  beleférne,  már  régen 
végeznie kellett volna. Hány órát van hetente nyitva a könyvtár?

Lutár  Mária  körjegyző:  20  óra  a  könyvtár  nyitva  tartása,  a  többi  időben  programok 
szervezése a feladata.

Békefi Péter alpolgármester:  Az idei  évben annyi  rendezvényük lesz,  programszervezés, 
hogy érdemes lenne külön válogatni. Egy olyan típusú programszervezés, ami a könyvtáros 
feladatába beletartozna,  és szigligeti  adottsággal  össze lehetne  kötni,  az Alkotóházból  író- 
olvasó találkozót szervezni. Az ő gyerekkorában ilyenek voltak. A téli időszakban ilyeneket 
lehetne szervezni. Ha a munkaköri leírásában szerepel a programok szervezése, meg kellene 
nézni, hogy az konkrétan mit takar.

Balassa Sándor képviselő: A könyvtár nyitva tartási idején kívüli időt ki kontrollálja? Nem a 
munkahelyét  akarja  elvenni,  távol  áll  tőle,  sajnálná,  ha  elveszíteni  a  munkahelyét,  mert 
mindenkinek  szüksége  van  a  munkahelyére,  de  úgy  gondolja,  hatalmas  tartalék  megy 
veszendőbe, és jelen formájában, nem biztos, hogy ezt nekik tudomásul kell venni.

Ódor Zoltán képviselő: A nyári napok programjaival kapcsolatban gyakorlatilag annyi volt a 
munkája, hogy esetleg utána érdeklődött valaminek.

Balassa Balázs polgármester: Felolvassa a könyvtáros munkaköri leírását.

Balassa  Sándor  képviselő:  Nincs  mit  hozzáfűzni.  Súlyozzanak,  ha  ennyit  csinálna,  nem 
kellene több.

Szabó Tibor képviselő: A 8 órás munkaidő sok. A beszámolóból a munkáját nem lehetett 
leszűrni.

Ódor Zoltán képviselő: Internet használatból mennyi bevétel folyik be?

Páros Gyuláné költségvetési előadó: 30 – 40 e Ft éves szinten, de azt is figyelembe kell 
venni, hogy egyre kevesebben veszik igénybe.

Balassa Sándor képviselő: A bizottsági ülésen felvetette az óvodavezető, hogy szükségük 
lenne Internetre, miért is?

Lutár Mária körjegyző: Vannak olyan jelentések, amiket Internetről kell letölteni, elküldeni.

Balassa Balázs polgármester:  Visszatérve a könyvtárosra, fogalmazzák meg mit várnak el 
tőle.  A programszervezésbe  nem nagyon  kellene  belefolynia,  de  azt  hiányolja,  mert  volt 
Hegymagason is rendezvényen, más településeken is hallja, hogy a könyvtáros író- olvasó 
találkozót,  színielőadást  szervez,  Nyugdíjas Klub működik,  ami itt  elsiklott.  Úgy gondolja 
annyi plusz munkát nem végez, hogy a 4 órát kitöltse. Módosítaná a könyvtár nyitva tartását 
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napi 6 órára, a fennmaradó 2 órában a Nyugdíjas klubot fel kell eleveníteni, több mint 200 
nyugdíjas  él  a  faluban,  bele  kell  folyni  a  rendezvények  szervezésébe,  nem  abba,  ami  a 
turizmusról szól, hanem amit a falu lakosságának kell szervezni, a gyerekek kiszolgálásáról, 
az újságba cikkeket kell produkálni a településen történekről.

Békefi  Péter  alpolgármester:  Az  iskolai  könyvtárra  elegendő  a  napi  4  óra.  Jó  példa 
Hegymagas esete, ahol a könyvtáros szervezi a programokat, de azért más a dolog, mert ott 
nincsenek tanárok, itt az iskolai tanárok szervezik a rendezvényeket.

Balassa  Balázs  polgármester: Tisztázzák,  nagyon  komolyan  fennáll  annak  a  veszélye, 
hónapokról beszélhetnek, hogy a tanári kar szervezi a programokat, mert előfordulhat, hogy 
jövőre nem lesz iskola. Ha megszűnik, a könyvtárosra fognak hárulni ezek a feladatok. Az 
Idősek Napja, arról szól, hogy a könyvtáros szól a SZINE-nek, az iskolának szervezzék meg. 
Ha a testület azt mondja, hogy az ő feladata, akkor szervezze meg, őt számoltatják el, és nem 
az iskolaigazgatót, hogy megfelelően meg lett-e szervezve. Most természetes, hogy az iskola 
megcsinálja, de ha nem lesz iskola, akkor nem lesz, aki kézbe tartja. 

Békefi Péter alpolgármester: A Nyugdíjas klub akkor fog működni, ha belső indíttatással 
csinálja valaki.  Balassa Sándor képviselő társának igaza van, a könyvtárra elég a 4 óra,  a 
programokat meg úgy sem ő csinálja. A mai gazdasági válságba gyárakat zárnak be, azzal, 
hogy  majd  két  hónap  múlva  újra  kezdik  a  termelést.  Két  év  múlva  lehet,  hogy  a 
könyvtárosnak kell a március 15-i ünnepséget megszervezni, de addig nem kell tartalékolni.

Balassa  Sándor  képviselő:  A  munkaköri  leírásában  le  van  fektetve,  mit  kell  ellátnia,  a 
végrehajtásával van a probléma, mert szép fokozatosan leépült. Neki nem azzal van gondja, 
hogy van egy főállású könyvtárosuk, azzal van gondja, hogy a főállású könyvtáros nem felel 
meg az elvárásoknak, illetve a munkaköri leírásának. Lehet főállású könyvtáros, csak akkor 
olyan feladatokat lásson el,  ami kitölti  a munkaidejét,  mert  a jelenlegi  formában még a 4 
órában sincs kitöltve, amikor ott van a könyvtárban.

Lutár Mária körjegyző: Nem kérték eddig számon, hogyan látja el a feladatokat….

Szabó Tibor képviselő: Valóban nincs számon kérve, kevesebb a gyerek, sok olyan feladat 
lemorzsolódott, amit a könyvtáros csinált. Abban egyetért, hogy az a tevékenység, ami most 
van,  az  nem  igényel  8  órás  munkakört.  Többször  hallotta,  hogy  sokszor  nincs  nyitva  a 
könyvtár, nincs hozzáférési lehetőség.

Ódor Zoltán képviselő: A nyári programokba nem sokat szervez, a gyerek létszám csökken, 
e  miatt  is  kevesebb  a  feladata,  kevesebb  gyerek  megy  a  könyvtárba.  Tavalyi  évben  a 
hangosítást ő szervezte meg, az Internetről anyagot töltött le a fellépőkre vonatkozóan.
Szigorúan le kell fektetni, hogy az augusztus 20., pünkösdi rendezvényt neki kell szervezni. 
Ha azt  mondják,  amit  a polgármester úr említett,  hogy napi 6 óra könyvtári  nyitva tartás, 
akkor konkrétan legyen a könyvtárban, meghatározni, hogy ott milyen plusz feladatokat kell 
még ellátnia. 

Balassa Balázs polgármester: A munkaidőre van-e konkrét javaslat?

Balassa  Sándor  képviselő: Ha  ki  tudják  tölteni  feladattal,  és  azt  véghezviszi,  ő  nem 
ragaszkodik, hogy 4 órás legyen, de, ha 8 órás, akkor igenis dolgozza ki, legyen látszata a 
munkájának.
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Balassa  Balázs  polgármester:  Ellenőrzés,  számonkérés  eddig  nem  volt.  A  könyvtáros 
részére a munkaköri leíráshoz kapcsolódóan feladatokat, programot készít. Tájékoztatni fogja, 
hogy a testületnek elvárása, hogy a munkaköri leírásnak megfelelően, azt betartva lássa el a 
munkáját. Félév múlva visszatérnek rá.

Balassa  Sándor  képviselő:  A  körjegyzőség  költségvetésében  szerepelt  1  fő.  Milyen 
munkakörre gondoltak?

Lutár  Mária  körjegyző:  Pénztárosok  elszámoltatása,  az  ajándéktárgyak  kiadása, 
tisztítószerek  rendelése,  elegendő  tisztítószer  legyen,  a  programok  szervezésénél  segít, 
csatorna társulatokkal kapcsolatos könyvelés.

Balassa Balázs polgármester: A jegyzőnő által elmondott feladatokat a strandnál is ő fogja 
ellátni.

Balassa  Sándor  képviselő:  Az  önkormányzat  feladata  kiegészült  a  várral.  Amit  a 
polgármester  tesz,  az  emberfeletti,  nem  tudja  meddig  bírja,  meddig  tudja  folytatni.  Úgy 
gondolja, nagyon elkelne egy olyan ember, falugazda, akit a feladatokkal meg lehetne bízni, 
mert ez sokáig így nem tartható. A vár működése nyereségorientált, foglalkozni kell vele, az 
nem  várható  el  a  polgármestertől,  hogy  munkaidőn  túl  is  a  várral,  műfüves  pályával 
foglalkozzon.

Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolja, hogy egy falusi polgármester nem hasonlítható 
össze egy városi  polgármesterrel,  akinek megvan az apparátusa.  A polgármester  bérét  egy 
településen  nem  egyszerű  előteremteni,  mint  polgármester  ezt  próbálja  viszonozni  a 
településnek. Örömmel csinálja.

Balassa Sándor képviselő: A vár felvállalása sok energiát vesz fel, nem egyszerű dolog, erről 
nem beszéltek eddig, váratlanul érhette. A falu elég nagy területen fekszik, az emberek nem 
veszik  észre  a  feladatokat,  mindent  a  szájukba  kell  rágni,  és  számon  kell  kérni,  mert 
képtelenek, hogy önállóan feladatokat oldjanak meg, ezért mondta, hogy kellene egy olyan 
falugazda, akire feladatokat tehet. A falu is egész embert kíván, a vár további terhet jelent.
A műfüves pályát tegnap szóvá tette polgármester úr, a gyerekek nem tisztelik, nem becsülik 
meg.  Nem  tartja  feltétlenül  szükségesnek,  hogy  a  tízórai  szünetbe  oda  menjenek  ki.  Az 
aszfaltos pályára menjenek, annyit kell megoldani, hogy ne sárba kelljen odamenni.

Balassa Balázs polgármester: Annyit kért a pedagógusoktól, hogy a gyerekekkel a leveleket 
szedjék le, mert ha beletiporják nagyon nehéz kiszedni. Később azt hallotta, hogy a faluban 
sok szülő sérelmezte, hogy gondolja az önkormányzat, hogy gondolja Balassa Balázs, hogy a 
gyerekek dolgoznak a műfüves pályán, ez nem így működik. Neki ezzel a hozzáállással van 
problémája, mert az ő idejükben kertet kapáltak, gyomláltak technika órán. 

Balassa Sándor képviselő: Van az iskolában felsős, alsós, műfüves pálya, kosárlabda pálya 
ügyeletes. Négy ügyeletes van, vegyék igénybe a bitumenes pályát a szünetben.
Aranypatkó étterem reklámtábla van az önkormányzat háromszög területén, kértek engedélyt 
a reklámtáblára?

Balassa Balázs polgármester: Igen.
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Balassa Sándor képviselő: Történt intézkedés a fekvőrendőr ügyében, mert most is ott van a 
fekvőrendőr.
Közterületen van egy összetört autó, annak mi lesz a sorsa, van a családnak magánterülete is, 
vannak szabályok, hogy a forgalomból kivont gépkocsit hol lehet tárolni.

Lutár Mária körjegyző: Most kapott a tulajdonos felszólítást.

Balassa Sándor képviselő:  A költségvetés tárgyalásánál merült  fel a gyerekek karácsonyi 
támogatása,  az újságban mégis  a Váralapítvány támogatását  köszönték meg.  Érdekes ez a 
Váralapítványos támogatás,  mert  egy dolog sehol nincs megemlítve,  hogy a Váralapítvány 
támogatása a településen termelődött  bevételből van, és nem a kuratórium elnökének saját 
zsebéből  történt.  Ezt  már  le  kellene  valahogy  zárni,  és  itt  kérdezné  meg,  hogy  történt-e 
előrelépés az ügyben.

Balassa Balázs polgármester: Igen, folyamatban van az ügy.

Balassa  Sándor  képviselő: Még  egy  kérdése  van,  kényes  téma.  A  költségvetésből 
támogatásba részesülő civil szervezeteknek be kellett számolni a támogatás felhasználásáról. 
A  képviselő-testület  150  e  Ft-ot  adott  masszázs  tanfolyamra,  elvégezte  a  tanfolyamot, 
vállalkozásba csinálja,  azt ígérte,  hogy ledolgozza,  ez megtörtént?  Úgy gondolja, ennyivel 
tartoznak, hogy beszélnek róla.

Balassa Balázs polgármester: Pár hónapja volt nála, hozott egy listát, nyilatkozatokat, amit 
azok a  betegek igazolnak  le,  akik ezt  a  szolgáltatást  ingyen veszik igénybe.  Azt mondta, 
amikor elfogy az óra, a képviselő-testület felé leadja.
Tájékoztatja a testületet, hogy ismét leveszik a vért az orvosi rendelőben, a doktornő vállalja, 
remélik a többi orvos is vállalja, a Kistérség beszállítja a laborba. 

Ódor  Zoltán  képviselő:  Az  ifjúsági  klub  költségeiről  van  valamilyen  kimutatás,  esetleg 
áramfogyasztás terén, milyen költség van? Van-e vezetője, a működésüket valaki felügyeli-e, 
számon kéri-e. Két alkalommal volt olyan, hogy át kellett menni, azóta megvannak, közbe 
volt egy rendőri bejárás. Reggel 5.30 kor kivilágítás volt, villanyradiátorok vannak, nyitott 
ablak van,  a küszöbön fát  vágnak. Nem mindegy,  hogy villanyradiátorok mennek,  milyen 
költsége van.

Balassa Balázs polgármester: Válasszák ketté. Az alap körülmények borzalmasak, az épület 
nemcsak azért, olyan szégyenletes, mert a fiatalok azzá tették, az az épület nem alkalmas arra, 
hogy  kultúrált  tevékenységet  folytassanak  benne.  Az,  hogy  a  fiatalok  nem  tesznek  érte 
semmit, hogy jobb legyen, igaz nincs pénz, ez tény. A fát ők vágják maguknak, ők fűtenek, ők 
teremtik  elő  a  feltételeket,  az  önkormányzat  nem  tesz  hozzá  semmit,  azonkívül,  hogy 
biztosítják a helyiséget, fizetik a közműköltségeket. A berendezési tárgyakat ők szedik össze. 
Ettől függetlenül lehetnek elvárásaik, de cserébe bizonyos fokon komolyabban kellene velük 
foglalkozni. Az előző testületből Kissné vállalta fel, hogy ő lesz a kapcsolattartó.
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Ódor Zoltán képviselő: Ez olyan feladat, ami a könyvtáros feladata lehetne.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 20.45 órakor bezárta.

K. m. f.

Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester  körjegyző

Ódor Zoltán
képviselő

jkv.hitelesítő
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